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APRESENTAÇÃO 

	 D1R.1-1,10,q/Jz5 

1. 	 Todos os quadros demonstrativos e estatísticas re 

lativos a conflitos de terra, produzidos pelos órgãos 	fundiá- 

rios oficiais, em anos anteriores, estiveram marcados pelos pro 

cedimentos que, de maneira usual, orientavam 	a classificação 

dos dados através do preenchimento das fichas do denominado Ca- 

dastro de Áreas de Tensão Social (0f.CIRC.INCRA/32 n9 502 	de 

09.09.81) ou das fichas padrão correspondentes às chamadas Áreas 

Problema (GETAT). A partir de uma análise acurada verificou-se 

que tais procedimentos carecem de exatidão e rigor ao arrolarem, 

sem menção explícita e sem uma adequada distinção, as respecti 

vas fontes de referência. 	Verifica-se que homogeneizavam si- 

tuações qualitativamente distintas, produto de diferentes pro-

cessos de obtenção de dados. Constata-se, por conseguinte, que 

são frequentes as dificuldades de compatibilização dos 	dados 

e as omissões no preenchimento das mencionadas fichas, gerando 

lacunas que entravam sobremaneira a composição de qualquer qua- 

dro, gráfico ou tabela estatística. Depreende-se que a 	usual 

conversão daqueles dados em series estatísticas carece de valor 

em termos de representatividade e deve ser reexaminada. 

Percebe-se ainda que não há maior apuro e detalha 

mento na caracterização dos imóveis em situação de conflito. Is 

to acarreta um agravamento das imprecisões e amplia considera- 

velmente a margem de erro, obrigando a que se relativize 	os 

totais obtidos. Mediante constatações desta ordem estão sendo 

pacientemente revistos e redefinidos os referidos procedimen-

tos e os métodos quantitativos deles derivados. 
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2. 	 Diante da impossibilidade de se produzir de ime- 

diato um quadro geral dos conflitos de terra, visto que os cri 

térios de classificação ainda se encontram em processo de dis- 

cussão e de reelaboração, decidiu-se por um subconjunto, 	cuja 

menor amplitude permite um maior grau de precisão e fidedignida 

de das informações, abarcando aquelas situações consideradas ur 

gentes. 	O propósito é trabalhar com um universo 	rigidamente 

especificado e cuja abrangencia, com toda certeza, possui limi 

tes de contornos mais nítidos, não obstante fundada 

tuação lato senso 	de conflitos de terra. 

numa concei 

abrangem 

atos de 	violen 

Os dados compilados e ora apresentados 

tão somente os conflitos de terra que registram 

cia com morte, ocorridos no período que vai de 19 (primeiro) de 

janeiro a 31 	(trinta e um) 	de dezembro de 1985. Trata-se de 

situações classificadas como de extrema gravidade, em que os 

órgãos fundiários são instados a agir prontamente. A repercus 

são que tiveram gerou um certo tipo de demanda sobre os órgãos 

fundiários, cuja resposta foi considerada como inadiável e im- 

possível de não ser atendida. O presente levantamento 	expres 

sa, neste sentido,uma tentativa de ordenação e controle do que 

geralmente se nomeia como "agravamento de tensão no meio rural". 

Inscreve-se dentre os esforços de constante atualização 	das 

informações referentes a determinados conflitos considerados gra 

ves. Constitui, entretanto, uma primeira aproximação aos novos 

procedimentos, subsidiando de maneira indireta as medidas 	que 

objetivam romper com um preceito, até então vigente, de "admi- 

nistração por crise" ou em "caráter emergencial", através 	do 

estabelecimento de uma sistemática de atuação permanente e regu 
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lar na resolução dos conflitos de terra. 

A produção deste tipo de conhecimento ainda 	que 

correndo o risco de enfatizar elementos de tragicidade nos con- 

flitos de terra, expressa, sobretudo, um esforço de se 	apro- 

priar ordenadamente de um conjunto de dados fidedignos,discipli 

nando ocorrências difusas, com vistas ao delineamento de 	uma 

ação sistemática por parte dos órgãos fundiários competentes. A 

interpretação apropriada de um dos componentes mais 	destaca- 

dos do que usualmente se denomina de "tensão social no 	campo" 

tem, portanto, a finalidade de propiciar alguns fundamentos es-

senciais ã consecução desta ação. 

3. 	 As estatísticas e denais informações que 
	

foram 

examinadas e corroboram as interpretações contidas neste levan 

tamento, tem sido amplamente difundidas pelo movimento sindical 

dos trabalhadores rurais (CONTAG, FETAG's e Sindicatos), 	pelo 

Movimento dos Sem Terra , pelas entidades confessionais ( CNBB/ 

CIMI,CPT) e por associações voluntárias como a Campanha Nacio- 

nal pela Reforma Agrária(CNRA) e a Associação Brasileira 	de 

Reforma Agrária (ABRA). Apresentam resultados que 	devido 	a 

sua abrangência superam aqueles assinalados para os anos 	ime- 

diatamente anteriores e evidenciam o acirramento das 	disputas 

pela posse da terra e uma maior incidência de arbitrariedades 

praticadas,principalmente contra trabalhadores rurais e grupos 

indígenas em todo o País. 

A consulta dos dados coligidos pelas fontes 	men- 

cionadas foi acrescida das seguintes referencias e procedimentos: 

- resultados do inventariamento dos chamados 	expe- 
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dientes (cartas, abaixo-assinados, telex, telegra 

mas , manifestos)ou solicitações,inclusive denún 

cias telefônicas, remetidas por diferentes indivi 

duos, associações e entidades ao MIRAD e ao INCRA; 

- dados extraídos das atividades de atendimento di 

reto a trabalhadores rurais, realizados não só na 

COA e na DF, em Brasília, mas, sobretudo, nas Di 

retorias Regionais do INCRA; 

- informações levantadas a partir de contatos tele 

fOnicos ou de visitas in loco que, em certa medi 

da, atuam como comprobatõrias de alguns dos acon 

tecimentos apresentados, e 

- demais registros oficiais, que constam de proces 

sos já formalizados e em trami tação nos 	referidos 

órgãos fundiários. 

A partir destes levantamentos os dados foram sendo 

coligidos permitindo a composição de diversos quadros 	demons- 

trativos , a seguir expostos. A leitura do quadro geral 	dos 

conflitos arrolados indica uma especificação das fontes primei- 

ras. Há uma menção explícita a pelo menos duas das 	primeiras 

referencias de que se partiu para caracterizar o evento, 	tais 

como: imprensa perlodica, entidades e associações diversas que 

difundiram a ocorrência. Os procedimentos adotados no sentido 

de sua confirmação não se encontram, todavia, explicitados. En 

fatize-se, no entanto, que se trata de dados checados de manei-

ra adequada, mediante contato direto com quem os emitiu ou com 
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as autoridades dos locais em que são assinalados. 

Por outro lado, no que tange à caracterização 	dos 

casos inventariados, deve-se levar em conta que O levantamento 

das informações complementares, porém necessárias à ação fun- 

diária, não foi ainda inteiramente concluído. Uma 	ilustração 

maior refere-se ao nome dos imóveis que, muitas vezes, 	são 

conhecidos localmente por uma designação particular, que 	não 

coincide com aquela registrada no Cadastro do INCRA. 	Outras 

vezes, os nomes dos proprietários de imóveis, cujo titulo é comn 

cidente com aquele constante no Cadastro, não conferem com aque 

les das denúncias, dificultando por demais a compatibilização ' 

das informações. Há casos ainda em que o registro da área liti 

giosa é realizado em outro município, que não aquele em que 	o 

imóvel de fato se localiza. 

Assim, não obstante a confirmação dos eventos, cons 

tata-se que persiste uma relativa insuficiência de dados refe- 

rentes aos imóveis arrolados no levantamento e sobre os 	quais 

deve incidir a ação fundiária. Nesta ordem, o presente traba-

lho deve ser visto como inconcluso e, de maneira concomitante, 

como o segmento inicial de um levantamento mais 	abrangente, 

cuja realização está em curso. 
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QUADRO GERAL DOS MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA 

A compilação de dados ora apresentada assinala di- 

versas "zonas criticas ou de tensão social" (cf.Art.15-Lei 	n9 

4.504 de 30 de novembro de 1964), caracterizadas não apenas pe 

la incidência de conflitos de terra com registro de mortes, mas 

tambem pela constatação de inúmeras outras formas de constrangi 

mentos físicos, maltratos e arbitrariedades praticadas 	contra 

trabalhadores rurais. Os casos de morte, como atos extremados 

de violência, aparecem em regiões emolduradas num quadro geral 

de tensão social. Semelhantes ãreas podem ser descritas 	como 

compreendendo inúmeros imóveis (fazendas, castanhais, engenhos, 

projetos agropecuãrios), glebas e povoados (denominados regio-

nalmente de sítios e centros), distribuídos em cerca de 101(cen 

to e um) municípios, em que impera um clima permanente de con-

flito e entreveros consecutivos. 

Registram-se nestas regiões pelo menos 261 ( duzen-

tos e sessenta e uma)ocorrências de morte, no decorrer dos doze 

meses mencionados. Compreendem 258 (duzentos e cinquenta e oito) 

assassinatos e 03 (três) casos de suicídio. Daqueles,hã 	_241 

(duzentos e quarenta e uma) ocorrências em torno de terras pú-

blicas e 17 (dezessete) envolvendo terras indígenas. 

Verifica-se, dentre estes, que hã 47 (quarenta e se 

te) casos de mortos não-identificados, isto é, 18,1%. São con- 

siderados não-identificados os mortos com 'óbito 	confirmado, 

mas sem identidade (nome completo ou apelido de reconhecimento 

público) revelada. A localização dos cadáveres,nestes 	casos, 
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não foi acompanhada de um levantamento preciso da 	identidade 

dos assassinados. Mais da metade destes casos de não-identifica 

ção ocorreu em áreas de fronteira agrícola, mais exatamente no 

Sudeste do Pará, numa circunstância caracterizada como chacina, 

ou ocorrência simultânea de vários assassinatos,em que a locali 

zaçao dos cadáveres se deu bem após os atos criminosos, dificul 

tando por demais as medidas usuais de reconhecimento. 

Não estão, deste modo, inclusos nesta relação 	os 

casos de assassinatos veiculados pela imprensa periOdica e de-

nunciados por entidades públicas ou privadas em que não ocorre 

ram confirmações, tais como: localização dos cadáveres, reclama 

çOes de parentes ou afins e testemunhas oculares, policial 	e 

juridicamente reconhecidas. Não se pode, entretanto, a despei 

to de versões desencontradas e incompletas, menosprezá-los in-

teiramente. São sobejamente conhecidas as dificuldades de loca 

lização de corpos naqueles crimes que envolvem os trabalhadores 

eventuais nos serviços de desmatamento em projetos 	agropecuá- 

rios que estão sendo implantados na Amazónia, assim como naque 

les que envolvem os garimpeiros, os moradores dos chamados cen _ _ 

tros (locais dispersos nas matas, com moradias e roçados 	que 

constituem a ponta de lança das frentes de expansão), os serin 

gueiros e os grupos indígenas. Trata-se, em geral, de circuns-

tâncias marcadas por um relativo isolamento. As duas primeiras' 

condições se caracterizam por serem atividades exclusivas 	dos 

homens , que os separam geograficamente de seus grupos familia 

res sem que sejam estabelecidas formas regulares de comunicação 

e contato. As demais situações referem-se a assassinatos come 
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tidos nas áreas de mata ainda não alcançadas plenamente 	pelas 

frentes de expansão e que mantem pouco contato com a sociedade 

nacional. 

Diante disto, episódios denominados de "chacina" ou 

"massacre", amplamente divulgadospela imprensa periódica, 	COITO 

os que envolvem a Fazenda Capoema, no Estado do Maranhão, 	OU 

Mandii na fronteira dos Estados de Mato Grosso e Pará, não fo 

ram inseridos no presente levantamento, ao contrário de outros 

como Sarampo, no Estado da Bahia, ou Castanhal Pau-Ferrado 	e 

Fazendas Ubá e Princesa, no Estado do Pará que, face à 	confir 

mação devida, foram incluídos. 	A inclusão da chamada"chacina 

de Piabetá" no Estado do Rio de Janeiro, em que foram assassina 

dos uma família de trabalhadores rurais e seus vizinhos, totali 

zando 09 (nove) pessoas, pode ser discutida. Foi noticiada pela 

imprensa, segundo inúmeras versões, como motivada por conflito 

de terra ou por roubo de instrumentos de trabalho por parte de 

trabalhadores rurais ou ainda, por negócios escusos de 	grupos 

marginais de traficantes que queriam manter a área isolada. Fo-

ram consultadas entidades diversas como a FETAG-RJ, a CPT e a 

CNRA e nenhuma delas confirmou com exatidão a caracterização dos 

crimes como envolvendo conflito agrário. Afirmaram de 	maneira 

unãnime não possuirem elementos para uma classificação precisa. 

A FETAG-RJ esclareceu ainda que o município de Mage, onde 	se 

localiza Piabebá, corresponde à área mais conflituosa da região. 

Decidiu-se pela inclusão consoante uma interpretação que caracte 

riza a ocorrencia como tentativa de intimidar e demover qualquer 
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iniciativa de trabalhadores rurais manterem moradia habitual e 

cultivarem na referida área. Sublinhe-se que se trata da única 

ocorrência registrada no Estado do Rio de Janeiro e que sua in-

clusão neste levantamento contraria as versOes que a represen - 

tam como um caso de delinquência comum. Os próprios procedi- 

mentos policiais, através de inquéritos e diligências 	várias 

parecem corroboar esta 

os registros criminais 

de dados sobre os atos 

lhas e incompletas, as 

uma total reformulação  

versão. Entretanto, vale ressaltar que 

tem sido de pouca valia na 	composição 

de violência em conflitos de terra. Fa- 

estatísticas criminais estão 	exigindo 

e um aperfeiçoamento dos métodos 
	

de 

classificação e de coleta, assim como uma revisão de fontes.Nas 

delegacias policiais os registros de ocorrência são insuficien 

tes e precários e não autorizam uma perfeita caracterização dos 

eventos. De outra parte, este despreparo é de tal ordem que, 

em mais de um caso, se verifica o desaparecimento dos inquéri-

tos que apuram os assassinatos de posseiros, líderes sindicais 

e agentes de pastoral. O episódio mais conhecido refere-se ao 

desaparecimento dos autos do processo relativo ao assassinato 

da Irmã Adelaide Molinari, no Município de Marabã, Estado 	do 

Pará, ocorrido em abril de 1985. 

A regra de inclusão da denominada "chacina de Pia-

betã" inscreve-se, desde modo, numa perspectiva lato senso de 

conflito agrário, relativa à diversidade dos métodos 	ilegais 

e truculentos que tem sido adotados, sob os mais variados 	pre 

textos, para afastar os pequenos produtores agrícolas de suas 

áreas tradicionais de cultivo. 
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__Q01 _01.2.1_ 
02-01 

EimagnN AODLLILIUMLI P.A._2.-~11JILGUARA._ 

P11_=_ZINGUARA 
EIST..-Murtal_Calit. Pau Ferrado CPT-N.ItjePT.AT 

002 

004 

NÃO InENTIFICADQ__ pfyist 	faz_Fartatrza .21:AÇUE2rto rPT-Gn/rPT-N-11/ePr-al 

--011._ni.u.~..DAtum. 2/1_=_ALKGUARA P4U.mortg_11/121st-fA. Pau Pprradn CLIFLUGICrEer- 
CPT-N-II 03.01 NAO IDENTIFICADO PA - XINGUARA PIST.morto Cast.Pau Ferrado 

005_ 

, 	000  
04.01 ANNANno OLIVEIRA DA SIGVAIQUINTINO) PA - VISEU r1Lumbuse.p/p.m. Gleba CIDAPAR CONTAG/CPT-N-II/CPT-U 

05.01 "NnuAiY,  - 	----- PA - VISEU TR. embose.p/p.m.Gleba CIPADAR CPT-GO 

00 7 17.01 °MIAS PA - RIO MARIA CAPZ.morto Faz. Sacrlf[clo CPT-N-II 
008  17.01 ECILIO FRANCISCO XAVIER PA - XINGUARA TR. morto p/pIst.Faz.Fortaleza CPT-GO/CPT-AT 

009  17.01 JOSÉ FRANCISCO nv. SOUZA PA - XINGUARA TR.morto 	p/p1st.Faz.Fortaleza CPT-GO/CPT-AT 

. 	0)0 17.01 NAO 	IDENTIFICADO PA - XINGUARA TR. morto p/pIst.Faz.Fortalera CPT-GO/JOR/CPT-AT 

0 1 1  17.01 NAO IDENTIFICADO PA - XINGUARA TR, morto p/pIst.Faz. 	Fortaleza CPT-GO/JEIR/CPT-AT 

.. 012 20.01 1.112ARO PEREIRA SOHRINHO PA - XINGUARA D.S. 	morto p/pist.Faz.Fortaleza CPT-GO/CPT-A7/CPT-N-11 

0!) 24,01 "ZEZINHO DA CAI/COPAR" PA - RIO MARFA PIST.mortp piplst.CODESPAR CPT-N-Ii 

014  25,01 _ JAI AP 1 	, PA - XINGUARA VAQ. Cast. Dois Irmãos CPT-N-II/CPT-AT 

015 ..01 ANTONIO CIRILO MA - TURIAÇU POSS. Agroreres CONTAG 

016 .01 CINTA-LARGA MT - JUINA INDIO morto Gleba Codemat FT 

017  - .01 NAU IDENTIFICADO RO - COSTA MARQUEI TR. murro p/Indlos URU WEU AU AU ESP 

°I° 

011  

021  ._ 

.01 

01L 02 

11.02 

NAO IDENTIFICADO no - COSTA MARQUES AUX.T0é. morto p/Indlo URU WEU61A1 ESP 

lo-r GOMES DA SILVA '." MG -  CAPELINHA D.S. E PONN.murto p/p1st.MhusCabn CONTAG/CPT-GO/FETALAG 

momo, PAIXAO DE OLIVEIRA FE - S.JOSC DO EGITO CONTAG 

021 17.02 JOSÉ ALEXANDRE MA - STA. HELENA POSS. morto p/pIst.Faz.Agroceres FETAEMA 

022 ------ 19.02 RAIMUNDO DE DEUS VIEIRA MG - JOÃO PINHEIRO TR, morto p/p.m. CONTAG/FETAEMG 

02.1 01.03 CARLOS ALRERTO BORGES PA - MINGUARA PtSZnorto no Cast.Pau Ferrado CPT-N-II 

ua 02.03 PEDRO TEIXEIRA MA - S.LUIZ GONZAGA rR FETAEMA 

025 05.01 ZÉ RAIMUNDO PA - OUREM TR. morto p/pIst. CPI'-N-II 

026 (16.03 ALOISIO PA - VISEU rR, 	morto p/pIst. CPT-N-II 

022 06.0) ELIAS PA - VISEU TR. morto p/p1st. CPT-N-II 

020 06.0) DAMASIO FERNANDES DA SILVA PA - XINGUARA rn, morto p/mader. CPT-N-II/CPT-AT/CPT-GO 

029 17.03 POLICARPO DE SOUZA PA - MINGUARA TU. morto p/pIst.Faz.Novo Mundo CPT-GO/CPT-N-II 

030 
---- 

03; 

17.01 ANTONIO AUREGIANO DA CONTA ne - s.,Rxqr: aorm Gome CONTAG 

20.03 ELI DRAGA MG - ITAMARANDIDA TR. 	morto p/plst. CONTAG/CPT-GO/FETAEMG 

ou 21.01 
--_ 

ALCEU RIOGIRO MG - MALACACHETA TH CONTAG/CPT-GO/FETAEMG 

0)3 21.03 JOSÉ FELIX MG - MALACACHETA TR CONTAG/CPT-GO/FETAEMG L 
014 .03 JOSÉ NUNES FERREIRA l M 1; - roTÊ Til CPT-GO 	 1 	I I 



046 
. 13.04 

_0.47  14.04 

048 1  27 04 • . 	. 
049  28.04 -- 	• - 
050  213,04 
051 	.04 . 
052 1 	.01 . _ 
053I 01.05 

- 
US 4  01.05 

055 06.05 

056 08.05 

n571 09.05 

058 

059 

060 

061 

062 . _ 
Oh)  21.05 

064  22.05 

065 22.05 

_06t, _2_3.05 

Q§ t 	23.05 

0681 23.05 

_ 

010 
_•___ 

011 

039 _•._ 

035 _•. _ 
016 

N9 DE 
0123D1 

10.04 

012 13.04 

04 3 	13.04 

044 	13.04 
õiS 13.04 

(111 

O IR . 	• 20.03 .. 
01.04 

03.04 

DATA 

.03 

.03_  

.03.  

09.05 

10.05 
_ 

13.05 

21,05 

21,95 

imo miei MN MI 111111111 	111ffill Ela UNI UM MEI MN GNI EM MUI MEI MI MEI 

moiri.(r; 1:. 	corive.rr)):.; 	TI:!iltA 

UF/MUNICIPIO 

.1 •1#1') 1 	II 

T- 	FONTE 

DR-02 

CPT-N- I 

CoNTAG/Cnr 

CON'TAG _--.-_.--.-- 
CONTAG/CPT-GO/FETAF.MG  _ 
CPT/CPT-AT/CPT-N- TE 

CPT-GO/CPT-AT 

(r. 

NOME 

CARLITO ESPINDOLA 

ODNERvAçõES souRE O CASO 

TR. morto Faz.Serrote Branco 

TR. morto p/ptst.Faz. 	Gameleira 

TR, 	morto p/p I st . Fa 	. 	GaM4.1 e 	ra 

poss .mrirto 

TH. 	morto p/plmt. 
_ 

TR. morto p/Ger. 	Faz. Galha 

POSS.Faz.Ingá tort.p/pol.suie. 
--• 	--------- -------

TR.morto p/pIst.Cast.Pau Ferrado 
_ 

TR.morto p/plst.Cast.Pau FPrrado 

TR. morto p/pIst.Cant.Pau Ferrado 

CE - JAGUARETAmA 

PA - MARAM 

PA - MARAIIÂ 

mr - PONTES 	E I/V"ElIDA 

MG - MALACACHETA 

MG - SAO ROMA° 

PA - CONCEIÇÃO ARAGUAIA 

PA - XINGUARA 

PA - X i NGUARA 
...__.... 

PA - XINGUAl(A 

PA - XTNGIIARA _ 

pA - XINGUARA 

PA 	mARARÃ _ 

AM 7_ . I.AHRE6 . 	• 
MG 7  SEN.M.CINÇAIVIS 

PA -VISEU - _ 

PA -Ox4(3.3cAo ARArXIAIA . 	. 
PA - XINGUARA 

PA - XiNGUARA 

PA - S.NIGUEL GOMOS 

PE - MARAIAL 

MoI:•--POWTE 	N-1-1A"--- 	- 

MG 	PORTEI RINHA 

HO 	PRES.MrDICI 

DA 7  cAMAMU 

pA 	CONCEIÇÃO 

- REDENÇÃO 

PA - REDENÇÃO 

PA - XINGUARA _ 

PA -xinGUARA . 	 _ 
pA - RINGUARA 

P6 - XINGUARA 

PA - XINGUARA 

GASPAR _  
FRANCISCO ._ 
Vim): n FERREIRA ROCHA . 	. 
senurno GOMES PEREIRA 

_ 
MoACIR DA SILVA 

JOAO JURANDTR nARA0SA 

SEV F: RIM.) 'AVES DA S I LVP. 

Anho 	_ 
"TERTO* 

--•-- 

JOSE MONTEIRO.  DE .11RITO _ 

NÃO_InENTtEICÃOO__ 	_ 

ADELAIDE mOLINARI 

NElE MURAD 

CI.EUSA CARoLINA RODY CoNI.110 

LUIs .FERNANDO_ REIS 

MANOEL. CEGO . 
CARMEN LOCIA DA SILVA 

JULIMAR BARROSA LIMA _ 	. 
NÃO IDENTIFICADO . 	 . 
JOSE DOS REIS SILVA 

_ 	. 
PEDRO GOMES conçAixr.s DA SILVA 

MINALvo PEREIRA DA SILVA 

DIIRVALINO SOARES DOS SANTOS 

FRANCISCO DE OLIVEi RA 
. 

GERALDO SEDASTIÃo DE OLIVEIRA 

FRANÇA DE_ PAULA RAMOS 

Nho_IDENTIFICADO_ 

NÃo _I DENT FICADO . 

NÃo IDENTIFICADO 

NÃO IDENTIFICADO . 	_ 
FRANCISC0 PEREI1+6 MORAIS . 	 . 
MAONEL PEREIRA moRAES 

CPT-GO/C0T-AT 

Cri -Go/cpT-AT 

PIST._ _morto pttr,Ca_st,Pau Ferrado _ 	_ 	. 

PIST. morto_pftr. Cast.Pau Ferrado 

FREIRAtnorta.atent,d.s..faz,pedra .Nrada.  

rAg_.....rrrkg.,2/2_1.9t.Fa!,Novo Mundo 

FREIRA morta_ pfe?!1_p_!in• _ 

VAP. morto p/Faz.._ .  

TR.morto p/ptst. . 	. 	. 	_ 	. 	_ 
TR. ameae.p/pIst.sulc.Gle.Joncon _ 
POSS. morto p/plst.Faz.Surublm _ 
Poss. morto p/pIst.Faz.Surub1m .  
TR. 

D.S.morto pIst.Engenho Guerra 

POSS. morto p/faz. 

POSS. morto p/faz 

TR.morto p/p1st. Gleba 04 

'TR. 	. 
TR.mcirto p/ptst._Faz,_yrtga.  

PIST.morto p/t.r.Faz2trralapora 

PIST. 	morto p/t.r.sfaz.Arralapora 

POSS. morto p/plet.Faz.Surublm ._.___. 	_ _ 

CPTrN-A.LiCPT-A.T. - _ 

CONTAG/CPT-GO/CPT-rN-11 

CPT-N-II/ÇPTAT__ 

CPT-GO _ 

CPT-GO 

CPT-N-JI 

CPT-GO/CPT-AT 

CPT-GO . 	 . 
CPT-GO 

CPT-N-II 

CPT-GO/CONTAG  
CONTAG/CPT-GO/FETAEMG 

éONTAG/CPT-GO/FETAKMG 

CPT-GO 

CONTAG 

CPT-N-II 

CPT.-N7 11 

CPT-GO _ . 
CPT-GO POSS, morto p/p1st. 	Faz. Surubim 

POSS. morto pipita. 	Faz. Surubim 

POSS. morto p/pIst. 	Faz. Surubim 

CPT-GO _ 
CPT-Go 

LEONILDM RKSPLANOES DA SILVA POSS. 	vlol.morta p/pist.Faz.Suruhtrt crr-Go 

Co 



ONSERVAÇOES SONRE O CASO 

VIG.p/posm.projeto Tocaria' 

moriO-WapUilt. 

ADV. 

IP m.(lo P7pisU.FAT.Tairghlm" 

POSS. 

-i;-Cãf.-;;oro p/pOss.Faz.Tres Rlos 
- 	 - 

VONTE 
_ 

CPT-N II 
conTAGitiRmn' 

_ 
INFORMA 

eprN II iêri-kr" 

CPT -AT 

POSS.morto p/pIst. Faz.Ubã _ 
LIOSS.morto p/pIst.Faz.Uba 

POSS.morto p/pint.Faz.Uha 

POSS. morto p/pist.Faz.UbÁ 
_- 

MENOR gravida murta p/pIs.Faz.Uba 
. 	_ 

PoSS. morto p/pleit.Faz. Ube 

enr.ratqa (MERCK) - 

PIST, morto p/p1Sé.".Rai. . Ail-vOndO 
114.mo-rtO p/plmt.rait 

Poss.moirtO 

F

TR.mor to p/gril. 

AI11.7. 

INDIO ApInayé morto p/del.pilIicla 

POSS.morto p/pIst .." Évai.F.Or-t.aleza 

POSS. mor lo p/p s t . Faz. For ta lez 
. 	_ 

POSS.morto p/plst .Faz.Fortaleza 

POSS. morta 

	

POSS mortap-  /PI-a 	 t.  a I o z• 	-a 

POSS.mort., -p/p I st . Faz . For ta 1 eia 

TR.mórto p/pImt. - 
. 	 _ 

TH 

POSS.morto p/pist.Éaz. Sarampo 

--FoStr:liõr to (3 	t 	 • 	- 

PIST.morto 	Faz% Sarampo A TARDE/NA 

CONTAG 

CONTAG 

CPT-GO 

CPT-GO 

CPT-GO 

CONTAG 

CONTAC/CPT-MA 

Cé;i-R-ttierr-kr 

crT-Go/crr-N- 11 

èfri-bo/cpr-N-ii 
_ 	. 

CPT-GO/CPT-N-II _  
CPT-MA/CPT-GO 

INFORMA _ 
CPT-GO 

CPT-AT 

CPT-AT 

CPT-AT 

CPT-AT 

C-PT-AT -* 

CottrAG/CPT/11ovrrir41p0.1:, 

rrriuÃnícil•-mA.  ---

A - TA^RDE:DA/CON+Ad/D-R-0.  

PA • 

PA 

PA 

PA 

MA 

UP/MUNICIPI0 

- S FELIX DO KINGfl 
- 

- RosAmo.  

- ANOOÁRA 

- ARAPUEMA 

= RIO MAIRA 
_ 

- 5.JoAo ARAGUAIA 

- S.JOAO ARAGUAIA 

G PA - S.JOAO ARAUAIA 

S.JOAO ARAGUAIA 

- S.JOAO ARAI:DMA 

- S.JOAO ARAGUAIA _ 
- STA. LUZIA 

MA - STA. LUZIA 

PA - KINGUARA 

PA ..S.J0A0 ARAGUAIA.  

PA - s.jOAD ARAGUAIA 

PA - ,s,goAo ARAGDATA.  

. MA : COLINAS_ 

MA - STA. LUZIA 

GO - TOCANTINOPOLIS 

PA - KINGOARA 

PA - KINGUARA 

PA - MIMARA 

PA - KINGUARA 
. 	_ 

PA KINGUARA 

PA - KINCUARA 

Go - ITAGuATINS 

MA - .L(117. GONZAGA 

NA - CANAVIEIRAS 

RA - CANAVIEIRAS 

1 
PA 

II": 
PA 

MA 

PA 

GO 

PA 

PA . 

ia MU MIE III NO 11111 111ffil MIE EM IMF GNI MI ~I MN UM Nal EM MEI EM 
MOWVON lo rooM11.1~; 	TV!MiA - 140% 

NOME 
_ 

ÁLDERTO SERRA LUZ 

FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA 

PAULO UMNF.I.INO 
. 	. 

JOSÉ RooRrçurs DOS SANTOS 

GthRiffiTo 

-071i‘ii13 FERREIRA J6NiõR 	- 

NICOLAU DERNARDINO DE OLIVEIRA 
-------- 
_JOAOEVANGELI_STA VILARINS 

_FRANCISCO_pEREIRA ALVES 

_LUIZ_CARLOS_PERE1RA 	sooRA__ 

JANUÁRIO FERREIRA LIMA ..__... 
munclscA nr SOUZA 111 annm) . 

_ • 
- 	- 

- 

_ _ 

N9 De 
ORDEM 

069 

070 

071 •• 	_•_ 
072 

0 7 1 

074 - 
075  

076 - 

- .l!!7-13.44 

- °P3  

-Q 79  
080 

DATA 

23.05 

29.05 _ 
04.06 

06.06 

06.06 

09.06 

11.06 _ 

-1/L96_ 

1 3.08
• 	

_ 
13,06 

_ ppj_ 	13.06 JOSÉ GONÇALVES De somA _ 	_ 
082 1 	16.06 

00).  1A.06_ Jost CARECA 

084 	17.06 "PERNAANUCO" 

085 	10.06 WALDEMAR ALVES DE AIAEIDA . 	. 	_ . 
_ 086 1 	18.16 JOSÉ PEREIRA DA SILVA "ZÉ PRETINHO" 

087 	_18.06 .NELSON RIDEIRO _ 

. 088 	_19.06 FRANCISCO SOUZA 

. . 889 1_2(h061_DtrilMIPIME EL NT .  

. 

"0 1 
091 1 

5192 1 . 

09) 1  

OY4 1  

0961 

0971 

0401 

0901 

1001 

1011  

.06 

.Lpb 

.06 

." 

_ 	.06  
04.06 

01.07 

02.07 

02.07 

02.07 

. NALDEMAR APINAJE 

NAO IDENTIFICADO 

NAO_IDENTIFICADO .  

NAO .IDENTIPICAD0 

RARAT:.R.rtrycADA (14 ANOS) 

NAO IDENTIFICADA (16 ANOS) _ 	. 
NAO IDENTIFICADo 140 ANoS) 

• 

DIVINO ~ICES DO 	0 
• 

S SANTS 

JOAO 	1111AS 
_ 	 . 

JOSÉ CARDOSO FILIO.) 

RAIMUNDO OSMAR ALVES DOS SANTOS 

I 

"DAIXINI10" 

o 



MI MI ININ 	ma NINE JIM a= SM IMF MN lei Reli =I GMT NE MINI Net MU 

No OC 
CCM 
102 

101 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

---- 	- 

DATA 

02.07 

1 	01.0-) 

; 	02.01 

- 02.0/ 

02.0; 

02 07 • 

03.07 _ 

03.07 

11.07 

19.07 

22.07 

23.07 

23.07 

24.07 

24.07 

.25.07 

....28.9 07 

,0.7 

_ 	.  • 07 

07 . 	• 	. 
02.08 

04,08 

04.08 • . 
04.08 

11.08 

13.08 

15.08 

17.08 

18.08 

18,08 

21 	08 

28.08 

11.011 

t41114 	11):; 

NOME 

Joh() 	'A')'! ;TA CAPOONO DO sANrOS 

-^JM,;r. 	MINEIP0 

wil0N Cor/CEIO:O P-INHEIRO 

Vo-TOTI: PiitS-CITMAZ- 

G 

10 MUNI Z 

Cut11. 1,111.1!; 	144*. 

OF/MUNIC(PIO 

HA - CANAVI i:i 

HA - C41-"/W1 E i RAS 

;In 	CRAVTEI uhr;--  

A - CMTAVTIM 07%-n-  

PA - CANAVIEIRAS _ 
NA _ coDó 

HA - PARATINGA 
_ 	. 

PA - PARATINGA 

MO - COLUNA 

MA - TIMÍTIPS 

PI 	- 	LDZILANOIA 

PI 	- 

	

ti. 5. 	REMÉDIOS 

PI - N.S.DOS REWAIOS 

Z._2.1)0!`.1(EMNIQS 

MT -ARIPDANA _ 	 . 
RO - ROLIM DE MOURA 

PE - AMARAJI 

CO - 

GO - ISRAELANDIA 

GO - ISRAELANDIA 

CO - ISRAELANDIA 
_ 

MG - CARRONITA 

MS - PARANAIHA 
_ 	. 	. 

MS - PARANAIRA 

PA - PARAGOMINAS 

MA r LAGO DA PEDRA 

PA 	MARCIONTLIOSIMA 

MG 	CIPOTAENA 

ri: 7. 	LIMOEIR0 

MA 	CAJAPI 

MA 	CAJARI 

mA _ moNçAn 

PA - EUNAPOhlo 

GO 

no 

- 

OHNENVMES SoHRE o CASO 

IOS. 	nk,rto 	p/pi%I.Vat.!;aramE,o 

mi)•t o 	,/11'ijz S a rã7ri1ij 

- 

FIST. 	p/p~4.1,ar_Satampo 

POSS. 	mor tu 	p/firrrnto 	V37. 	SagrINa 

P.PROP.motto Ono,s.Faz.Ilum Sucesso 

CAP. 	morto D/pos.Faz.13,mnSu~So 

TR morto Faz. 	dos Donato 

FONTE 

Ã TAPDV/DA 

C'ONTAG/01I-03/A-TAR-DE.  

V5NÉA(j1W-1)ri/A TAHOE- 

enNTAcmit-ovA mor 
CONTAG 

TRIHNNA os HA _ 
TRIRUNA DA RA 

t.) 

CI\ 

ELOY LAGO DE AGOIAR _ 
JURANDIR 

no 

111  

112 	1 

113 

114 	1 

115 1  

_114 

[: _117 

1_10  

__119 

120._ 

121 

_ 122 

1 23  _ 
124 

1 25  

126 1 

1.?•7  

,128 

129 

110 

111 • • 

. 	_132  

111  

114  

_J361_11.08 

FRANciSCO ALVES PEPEIPA _ CONTAG 

oOmINGns comrs OE mr1j) 
_ 

FRANcisco 	Ii RPEI PA CHAVE': 

ANTDNio 140 OLIVEIPA 

FRANCISCO LUIZ DE OL1VEIPA 

.RAIMONDO SOARES IMITO 

Pc, 	EZEcNIFIX RAMIN 

WALDEMAR FRANCISC0 PEiXoTO 

_ANToNlp_FELICIANo GoliVEIA 

jwNcigCo CANO!: Tio PE LIMA.  rIliNO 

NAO IDENTIVICADO 

NAO IDENTIFICADO 

NAO IDENTIFICADO 

FRANCISCO PRATA 

MARCIA NASCIMENTO . 	. 
JOSÉ R. 	NASCIMENTO 

ARISToN ALVES DON SANTOS 

GONCALO FERREIRA. CAMPOSS01~INIVI 

ZACARIAS JOSC DOS SANTOS 

OSCAR VARCJIANO BADARÕ 

jimmu FRANCISCO PEREIRA 	_ 

JOSÉ_ LUIZ.  MORAES 

JOSÉ 

JOSÉ RIBAMAR SOUZA 

_PATAXA_NA:11A..NAE  

NAO IDENTIFICADO 

TR.mort.) a mando subdelegado FETAEMA 

TR. O DIA-PI/CEPAC 

TP. 

TR. 

nt_ 

PE.Motto p/jaguNços,Faz.Cateva_ .  

:rs. 

O DIA-Pi/CEPAC 

O PIA-PI/CEPAC 

O DIA-ri/LIXAI:
I ._. 

CPYr.GO/CONTAG 

CPT-.G0 

CONTAC 

DR-02/CPT-G0 TR.morto Faz.Morro dos Patos 

GAR. 

(;AR. 

(;AR. 

TR. 

Til. 	mor t. 	Vil? 	Coletor 

TR. 	morto Faz. 	Coletor 

D.S. morto p/vist.Fas. 	Malnara 

D.S. 	morto p/faz..__. 	• 

D.S. 	morto 

TR. 

POSS.morto p/faz,Bos:clge de Bolonha 

FAZ. 	morto 	1'/ t'°'. 	de Bolonha 

Et.S._morIo p/09t. 

CPT-GO_ 	 - 

CPT-GO 

CPT-GO 

CONTAG 

JST/CPT-GO 

JST/CPT-GO 

CONTAG/CPT 

FETAEMA/CPT.. 	_ 	_ 

CONTAG2FETAG-M/crT-un 

CONTAG 

CONTAG.  

FETAEMA/CONTAG/JUr 

FETAEMA/CONTAG/411r 	_ 

CPT-GO 

101110 	M0110 	p/fai. 

PEA0 mor o pipi st .CMIXIMC. 

PEAO morto p/plst.embose. 

CIMI 	_ .- 
0 POPULAR-(;o 

O POPULAR-GO NAO IDENTIFICADO 

C1 



PE 

PE 

PC 

PA 

CTCERO OLIVEIRA SOMRINHO 	 PE 

JOSt OLIVEIRA FILMO 	 PE 

AMARO ALVES HA SILVA 

AMARO SERPSTIÃo 

EVANOUIR PEREIRA DA SILVA 

LUIZ VIEIRA DE CARVALHO 

MA DOMINGOS ADREU 	  

MANOEL FERREIRA DE SOUZA 	 

JOSÉ TEREZA "ZE GERENTE" 

_1ZAIAS NUNES  

158 
_ 
159 

11.0 
_ 

161 

147 	31.08 LNÃO IDENTIFICADO 

148 	31.08 NÃO IDENTIFICADO 
r"--; 

149 	31.08 Na0 IDENTIFICADO 
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PEÁO_Iro.rlo p/pist..!~. O POPULAR - GO 

GO 

 

1/pi51,t7,ohonr,-._ 

PolAC. 	morto p/pigt. 	pohogr. 	- 
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PEAO morto p/ptnt. 
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O POPULAR - GO 
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_NA° 	!. npvylr. leADA .(os 

aliviO 

JOSt FRANCISCO 

EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS "INDIO" _ 
JOSt PEREIRA DE OLIVIERA "TOINNO" 

MANOEL PARHOSA nA coSTA 

JOSt BARPoSA DA ~PA 

FRANCISCO 01-nrIRA DA SILVA 

JOAO TEOPORO RoPRIGUES 
_ 

RAIMUNDO NoNATo IM: SIMIZA 

PEDS BATISTA 

JOAO LUIS LIMA 

PAIND CAloi,ANOU 

ANTONIO ELDORADO 
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CPT-N-II/0 POVO 

coNTAG 

O LIBERAL-PA 

O PIA - 	PI 

O PIA - 	PI 
-- 	1-14 

O PIA 	PI 
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Aqueles casos, cujos participantes foram definidos 

pelas entidades de representação e de apoio como situados 	na 

condição de desaparecidos ou inseridos no que a Cruz Vermelha 

Brasileira classifica no ámbito da ação do Serviço de Busca de 

Paradeiro, não foram incluídos no presente levantamento. Isto a 

despeito de existirem no MIRAD e no INCRA expedientessolicitando 

providencias na elucidação dos paradeiros e circunstanciando os 

episódios em que estiveram envolvidos. Ainda que as indicações 

assinalem um possível assassinato, foram considerados nos refe 

ridos expedientes como desaparecidos. 

Para efeito de ilustração tem-se uma ocorrência des 

crita em telegrama pelo Comitê de Apoio Permanente à Luta dos 

Trabalhadores de Sergipe, datado de 28 de novembro de 1985, nar 

rando o seguinte: "Trabalhadores rurais de Poço Redondo 	foram 

presos e espancados por ação judicial policia(...)prenderam cer 

ca de 170 pessoas vg trabalhadores sem terra Fazenda Barra 	da 

Onça pt... dois trabalhadores continuam presos e um desapareci- 

do pt solicitamos providencias MIRAD...". 	Uma outra ocorrèn- __ 

cia foi relatada pelo S.T.R. de São João do Araguaia, Estado do 

Pará, afirmando que o trabalhador rural Adercio de Souza,ferido 

na chacina do Castanhal Ubá, em 13 de junho de 1985, conseguiu 

fugir para as matas e desapareceu. O comunicado sublinha 	que 

neste conflito foi assassinada sua esposa, a Sra. Francisca,grá 

vida de 04 meses. Uma terceira solicitação veio acompanhada de 

um documento da Cruz Vermelha Brasileira e refere-se à locali 

zação de trabalhador rural do Paraná, casado,com cinco filhos, 

que migrou para a Amazõnia para cultivar pimenta-do-reino 	e 

desapareceu sem quaisquer noticias sobre seu paradeiro. 
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Compõem o quadro geral e são relacionados à parte 

os casos em que atos de violência nos conflitos de terra 	são 

apontados pelas diversas fontes como determinantes de atos 	de 

suicídio. Ressalta-se que estas informações sobre os suicídios 

encontram-se certamente subestimadas. 	Trata-se de um dado de 

difícil revelação pelas famílias de trabalhadores rurais. Raras 

vezes os órgãos de divulgação associam tais atos a 	conflitos 

de terra. Existem no entanto, inúmeros precedentes de trabalha 

dores rurais endividados junto ao sistema bancário que, impossi 

bilitados de saldarem seus débitos e perante a execução 	da 

hipoteca de suas terras, foram levados ao ato extremo. A consul 

ta dos repertórios produzidos pelas entidades sindicais referen 

tes a anos anteriores permitiu a verificação de inúmeras 	ocor 

rências desta ordem. 

Das três situações inventariadas observa-se 	que 

duas delas envolvem mulheres e que os suicídios ocorreram após 

tentativas de estupro, delitos sexuais e sevicias acompanhadas 

de intenções de homicídio. 
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SUICÍDIOS LIGADOS A CONFLITOS DE TERRA - 1985 

DATA N 	O.  M 	E UF / MUNICÍPIO OBSERVAÇÕES FONTE 

10.04 JOÃO JURANDIR BARBOSA PA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA posseiro suicidou-se 	por 
medo da policia depois de 
ter sido torturado e 	ex 
pulso da Fazenda Ingá. 	- 

CPT-GO 

04 CARMEM LOCIA DA SILVA PA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA TR enloqueceu e suicidou- 
se por medo dos 	pistolei _ 
ros que a ameaçavam 

CPT-GO 

10 ISMENE MENDES MG - PATROCÍNIO advogada suicidou-se 	de 
pois de ter sido 	espanca 
da. Era filha de um 	dos 
lideres sindicais do muni _ 
cipio. 

VEJA 
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AS MORTES EM CONFLITOS ENVOLVENDO TERRAS INDÍGENAS 

Compõem igualmente o quadro geral de 	violências 

no campo, mas são listados à parte os casos de morte em dispu 

ta abrangendo as terras indígenas. Foram levantadas 17 (dezesse 

te) ocorrências a partir de dados elaborados por associações vo 

luntárias e divulgados pela imprensa periódica. Distinguem-se da 

queles conflitos em terras públicas e privadas, porquanto 	as 

terras indígenas possuem legislação própria e são regularizadas' 

por um processo administrativo específico (Vide capítulo referen 

te às medidas adotadas pelo MIRAD/INCRA). 

As sucessivas invasões e tentativas de apossamen 

to ilegítimo destas áreas, confrontadas com a morosidade 	dos 

procedimentos administrativos e a ineficácia do órgão tutor, têm 

acarretado graves conflitos. No quadro abaixo estão listados os 

casos de mortes em conflito, envolvendo terras indígenas. 	Cabe 

observar que o total apresentado subestima bastante a extensão 

e gravidade dos conflitos, decorrendo isso da precariedade 	de 

fontes disponíveis e verificadas (especialmente no que concerne 

morte. deirylios ,frequentemente apenas presumida). Alguns 	casos 

de duplo homicídio e situações classificadas como "chacina",como 

aquela ocorrida nos garimpos do Alto Rio Negro, onde em janeiro 

de 1986 se denunciou a morte de 3 índios e 60 feridos, 	não 

foram incluídos. Nessa condição ficam igualmente outras 	denún- 

cias, como a da morte de um soldado da P.M do Amazonas por 	ín- 

dios Kulina, no município de Ipixuna, em fevereiro de 1985. Tam 

bém outros casos foram arrolados no quadro geral das mortes,como 

o da irmã deusa, do CIMI, em decorrência de conflitos de terra 
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MORTOS BK CONFLITOS ENVOLVENDO TERRAS INDÍGENAS - 1985 

DATA GRUPO INDÍGENA 
ENVOLVIDO 

N9 DE MORTES OBSERVAÇÕES FONTE 
UF - MUNICIPIO 

INDIOS__ O 

.01 CINTA-LARCA mr - JUINA 01 Morto no lote rural 37 da Gleba CODEMAI FT 

.01 URU EU WAU WAU RO - COSTA MARQUES 02 Foram mortos 01 T. R. e 01 auxiliar 	de 
Topografia 

ESP 

28.06 APINAYÉ OD - TOCAWINOPOLIS 01 Morto a tiros pelo delegado de policia 
do município 

CPI'/CO 
UNI 

28.08 PATAX6-112t-HÁ-HE BA - EUNAPOLIS 01 Morto por fazendeiro quando trabalha- 
CIMff 

va como peso 

11.10 XUKURU-KARIRI AL - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 01 

.10 MAXACALI MG - CARMÊSIA 02 

.10 MAKUXI RR - CARACARAI 01 Morto na Rodovia Manaus/Caracarai CEDI/ 
UNI 

.10 PARECI MT - TANGARA DA SERRA 01 CIT/MIRAD 

26.10 PARECI MT - TANGARÁ DA SERRA 02 
UI! 	(BSB) 

Mortos dois empregados da Agropecuária 
Jubã 

.10 TUKANO 03 Mortos 1 ex-delegado 1 garimpeiro e 
um empregado da Gold Amazon. 
Garimpo Trai ra 

WI 
AM - VILA BITTENCOURT' 

.12 GUAJÁ AM - BOM JARDIM 02 morto 01 T. R. e um menor O GLOBO 

/ abs. 
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que afetam os índios Apurinã (AM). 

Ê necessário destacar a existência de muitas ou-

tras situações conflitivas,implicando em atos de violência e na 

sistemática infração dos direitos indígenas ã terra. Entre estes, 

pela sua extrema gravidade caberia destacar: 

1) Yanomami(RR): funcionamento de dois 	garimpos 

(Apiaii e Ericó) dentro das terras habitadas por 

esses índios, acarretando choques, doenças,pros 

tituição, etc. Em fevereiro de 1985, houve uma 

invasão programada de 2.000 garimpeiros, a qual 

foi comandada por José Altino Machado não tendo 

havido uma adequada punição para os culpados. 

2) Tikuna(AM): conflito com Polícia Militar 	na 

cidade de Benjamim Constant(AM), em 18.2.85, on 

de foram feridos ã bala três índios e 7 outros 

foram espancados e hospitalizados. Estas ações 

foram comandadas pelo Delegado Neto, 	tenente 

reformado da P.M. Os atritos continuaram duran 

te todo o ano, com a P.M. dando cobertura 	a 

pesqueiros e madeireiros que invadem as terras 

indígenas. Diversos índios foram presos, outros 

ameaçados e a produção agrícola de várias alde 

ias foi confiscada pela P.M. 

3) Rikbatsa(MT): Após uma retomada pacífica de sua 

terra, os índios foram removidos por uma 	vio 
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lenta ação repressiva da P.M, comandada 	pelo 

cabo Santos Filho. Nessa ocasião os PM's, esta 

vam acompanhados pelo Sr. Célio HoSt, 	funcio- 

nário da FUNAI. Na oportunidade os índios 	fo 

ram perseguidos pelo mato, a seguir foi tocado 

fogo no local onde os índios se escondiam, sen 

do os mesmos humilhados e espancados. Um mis-

sionário que se encontrava na área, Pe.Balduino 

Loebbens, foi preso e conduzido algemado 	à 

Cuiabá. 

4) Pirakuã(MS): Os índios estão isolados e impedi 

dos pelos fazendeiros da região de sair 	e/ou 

retornar as suas terras. Em outubro o fazendei 

ro Libero Monteiro derrubou 400 ha de mata, o 

qual é acusado de ser o mandante da morte do 

líder Marçal Tupã'y em novembro de 1983. 	A 

remoção judicial dos índios, com apoio direto 

da P.M. aquartelada nas imediações, só foi sus 

tada em função da chegada e aglomeração de mais 

de 150 índios Kayowá, procedentes de outras ai 

delas. A tensão persiste com novas tentativas 

de retirada dos índios. 

5) PataxO(BA): Em 22.11.85 130 homens da P.M Es-

tadual comandada pelo Capitão Guimarães, ataca 

ram com bomba de gás lacrimogênio, cassetetes e 

baionetas caladas, os índios acampados em 4 fa-

zendas, expulsando-os com violência e surrando 
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mulheres grávidas e crianças. Ainda 	segundo  

relato dos índios, foram identificados jagunços 

e fazendeiros fardados como soldados da P.M. 

(Vide Relatório do Bispo Diocesano de Itabuna 

e do Coordenador do CIMI-Leste, de 28.11.85). 

6) Xakriabá(MG): Diversas violências 	praticadas 

contra os índios pelos invasores da área, 	com 

apoio de autoridades municipais e do próprio 

prefeito municipal de Itacarambi, José Ferrei- 

ra de Paula. Este prefeito além de 	posssei- 

ro nas terras indígenas, tem liderado os aten-

tados contra a comunidade e o patrimônio xakria 

bá. 

7) Toldo Chimbangue (SC): isolamento e intimidação. 

de 90 índios Kaingang por colonos da Sede Tren 

tin. Merecem destacar os diversos ataques con cc 

tra lideranças e a distribuição de casas de In 

dios. Situação extremamente tensa, com explora 

ção do conflito por políticos municipais e es- 

taduais. 

8) Mákuxi e Wapixana (RR): encarceramento de 	di 

versos índios, por ordem das autoridades 	de 

Segurança Pública do territõrio e2 em especial)  

pelo Coronel Menna Barreto. Muitas 	ações 

de intimidação conduzidas diretamente nas 	ai 

deias, pelos PM's. 
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9) Rio Negro(AM): Invasão da Serra da Traíra 	por 

300 garimpeiros brancos, expulsando os 	índios 

que abriram e ali exploram garimpos.Hã inúmeras 

concessões de alvarás de lavra e pesquisas con 

cedidas à mineradora Rio Marmelos. A exploração 

destas áreas implicará em conflitos de ampla di 

mensão, uma vez que as lideranças 	indígenas 

reiteraram,em janeiro de 1986, sua firme 	deci 

são de repelir novas invasões em seu territõrio. 



034 
D-rfi. Ac 	. .5/i3- 

AS MORTES PROVOCADAS POR ACIDENTES DE TRABALHO 

As estatísticas oficiais relativas a 	acidentes 

de trabalho que resultam em morte, apresentam grandes distor- 

ções , quando enfocam situações relativas ao meio rural. 	Além 

das omissões frequentes a estes casos, verifica-se que os meios 

pelos quais os dados são reunidos e tabulados trazem 	inúmeros 

problemas técnicos que começam pela lentidão com que os casos 

porventura encaminhados são resolvidos. Tais problemas 	tornam 

muito grandes as dificuldades para se elaborar estatísticas re 

presentativas. 

Esta auséncia de fontes com dados elaborados 	de 

maneira adequada explica,em parte, porque os dados ora apresen 

tados restringem-se àqueles compilados por entidades confessio 

nais e referem-se exclusivamente a acidentes rodoviários envol- 

vendo os trabalhadores rurais denominados bóias-frias. 	Eviden 

ciam a precariedade dos serviços de transporte necessariamente' 

incorporados ao exercício de suas atividades produtivas. 

Os demais acidentes,como aqueles provocados 	pelo 

uso 	indiscriminado de agrotóxicos ou na execução de ativida 

des com utilização de máquinas, não puderam ser incorporados 

devido às omissões antes mencionadas. 

O quadro a seguir apresentado deve ser lido, por- 

tanto, tendo-se em vista estas limitações que impõem uma 	rela 

tivização dos totais. 

Registram-se 59 (cinquenta e nove) casos de 	morte 

de trabalhadores rurais em acidentes de trabalho. 
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59 (FUNTE: CP7 -o: TO.TAL 

e 

He:AS-FRIAS MORTOS rm ACIDENTES DE TRARALMO 19E5 

DOME rIZR1=1.= ur / PrZNICIPIO OBSERVAÇÔES 

02.02 

r

2

ATA -  

3.03 

ANTONIO ALVES DA CRUZ 01 FF-EARSOS;. FERRAZ morte er acidente de car.Inhãc 	na 	Ta 
zenda Baronesa. 

.iac 	Identificadri 	 01 TP-.-'E. TERRA: morto er acidente de carinhãc da;.:gc 
lim. 

29.03 Nãc Identifleer:DE 0? AI mortos er acidente de 	cainhãr. naZsi 
na Porte R1CC. 

01.04 MARIA JOS E DOS SA:E'S 01 sr 3, morta er acidente de br.bus. 

16.04 Nãc 	:der.“',-adc 	 Cl SI-27:-.T.P.A.VA rortc er 	acidente de cnhãc 	ha 	ta 
zenda Santa HcIene. 

13.05 Nãc Identificados 05 sr-JAt mortce e- aridente de cerinnhisc 	da • 
Central 	Paulista de AçZicar. 

17.05 Nãc Identificadc 01 

, 

ST-AL7IN:POLI5 morto er acidente de carinhãe 	da 	Ta 
zenda Se2adc. 

13.06 !:.:;-. EA 	GRAE..t_S 	FL9.RZIRA 
Nic identificadc 

02 

, 

MkJ-F.G3:"::W D: r-t:I= mcrtcs e- 	herdçnte 	de 	ca-inhic 	da Fe 
7ET,CE 	tãc 	L:, ..rençc. 

15.07 Nãc identificados 	 02 ME-MANH::::—.: mcrtcs e- 	acidente de ca.-inc. 

23.07 Nã: 	Identificados 	 09 MJ-ME= SELO 

— 

r:rtcs er acidente de Cnibus 	w.:andc 
trat.alhavar para Fazenda. 	Muguesa. 

21.08 Nãc :dentificados 04 .S.:-::::Ar,A:A: -.crtcs 	er 	acidente 	de 	ca_-:nhãcdIr.: 
ve:er- 

02.05 IISIE;RATC E. SILVESNI 
mArpIc2o SANTANA 
CLAULINEIA A. raAnclsco 
LUZIA DE FATIMA FAZERES 
JURANDIR SARAIVA DE SOUZA 
FAULO JOAQUIM SOUZA AFONSO 
MARLI CORREIA ANORALT 
MJ..RIA APARECIDA RAMJS 
CLAUDIKEI GENEROSO 
LUIS CARLOS MAS FRADC 
NATALINA VALENTIN DA SILVA 
DORA MARIA P. MARTINUCHO 
GESUEL R. DA SILVA 
SIRLE1 DA SILVA 
WILSON JOSE DA SILVA 

15 ST-PL:IPC.Z:RAS nortoz er adente de 	ce.-.InhãcdaIsi 
na 	S.José de 	!-:acatul...a. 

i 

i 

§ 

05.09 APARECIDO AUGUSTO BONFIM 03 ST-ARARA:ARA rorto er. acidente de caninhãe da:sz 
na Santa Cruz. 	 I 

06.09 Nãc Identificados 05 ME-LSFINESJ... mortos er acidente de ca-inc. 

09.09 Nãic Identificado Cl SR-VA.I. FARA1SC morto er acidente de cair-ir:nhã°. 

22.07 Nãc Identificado 01 ME-DI-:INEJ,NOIA morto em acidente rodoviario. 

27.07 Nãr. Identificados 02 MG-VAREELt.NDIA mortos er acidente rodeviãrio. 

e 

e 

1 
1 
1 
e 
e 
1 

e 

e 
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Não obstante obstante este absurdo quadro de mortos em acidentes de traba _ 

balho, motivadospela precariedade dos transportes, tem-se regis - 

tro de assassinatos de lideres sindicais que se empenharam na re _ 

solução destes mesmos problemas. O exemplo mais flagrante tra- 

ta-se da morte do trabalhador José Gomes da Silva, Delegado Sindi _ 

cal do STR do Município de Capelinha, Estado de Minas Gerais, que 

lutava por melhoras nas condições dos transportes de bóias-frias, 

cf. fonte da FETAEMG(vide ocorrência n9 019 no Quadro Geral 	de 

Mortos). 
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O TOTAL GERAL DE MORTES E SUAS IMPLICAÇÕES 

Acrescido do total desta lista que abrange as viti 

mas de acidentes de trabalho tem-se um total geral de 320 ( tre 

zentos e vinte) mortos, resultado de atos de violência no meio 

rural no decorrer de 1985. Isto significa um aumento do índice 

de mortalidade em conflitos agrãrios,ao se efetuar uma compara 

ção com levantamentos alusivos ao ano anterior. Em 1984 foram 

registrados, segundo consulta dos relatórios daquelas 	varias 

entidades anteriormente mencionadas, cerca de 10 (dez) 	óbitos 

por mês, enquanto que em 1985 tem-se, aproximadamente , 27 (vin 

te e sete) óbitos mensais. 

Verifica-se um acréscimo mensal bastante significa 

tivo, da ordem de 170,0%, o que vem a confirmar uma 	tendência 

estimada pelos órgãos e entidades que, nos últimos anos, 	tem 

produzido semelhantes levantamentos. Consoante tais interpreta-

ções,os conflitos de terra tem se agravado progressivamente em 

razão direta do ritmo acelerado do processo de concentração da 

propriedade fundiária. Assinala-se uma curva ascendente destes 

conflitos com registro de mortes e os resultados concernentes a 

1985 ultrapassam aqueles referentes a 1984 os quais, por 	sua 

vez, são apresentados por aquelas entidades como superiores aos 

totais de anos imediatamente anteriores. Mediante esta regulari 

dade pode-se adiantar também que a quase totalidade dos confli-

tos arrolados, ou seja, cerca de 80% são pré-existentes e sur 

gidos em anos passados. Está-se diante, portanto, de desdobra - 

mento de antigos conflitos de terra e não da emergência de no- 
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vas áreas de tensão social. 

As informações disponíveis assinalam ainda que tais 

conflitos concentram-se num número de imóveis consideravelmente 

inferior ao número de ocorrências. Há menção explícita a somen 

te 62 (sessenta e dois) imóveis e 01 gleba (CIDAPAR). A eles es 

tão referidas 138 (cento e trinta e oito) mortes. Registra-se , 

por outro lado, 123 (cento e vinte e três) ocorrências de morte 

sem menção explícita ao imóvel em que ocorreram. Não obstante, 

evidencia-se uma regularidade de ocorrências em determinadas á-

reas de tensão social igualmente assinaladas como exponenciais' 

em anos anteriores. Este tipo de mapeamento permite que se deli 

neie com maior exatidão os contornos destas "áreas de tensão so 

cial" com flagrante incidência de atos violentos e de constran-

gimentos físicos. 

Mesmo dispondo de dados estatísticos fragmentários, 

já há uma base quantitativa e um elenco de descrições das ocor-

rências bastante sólidos para confirmar que, concomitantemente 

à elevação dos índices de criminalidade no meio rural registra-

se um aumento do caráter ostensivo dos crimes. Assassina-se 

luz do dia, em lugares de trãnsito intenso de pessoas, em cole 

tivos, em barcos, em rodoviárias, em mercados, em feiras e pra 

ças públicas. Sem que tenha diminuído o número das ocorrências' 

verificadas em locais de mata, onde são colocados os roçados 

registra-se que às emboscadas e tocaias sucede um conjunto de 

assassinatos praticados de maneira ostensiva. Acompanha esta ca 

racteristica o aumento da perversidade com que os crimes 	são 

cometidos, tais como: espancamentos, lesões corporais,torturas, 
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degolas e linchamentos. Acrescenta-se que há 146 (cento e qua- 

renta e seis) ocorrências de assassinatos através de armas 	de 

fogo, em que pelo menos três disparos efetuados. A prevalência 

de homicídios dolosos cometidos à bala evidenciam característi- 

cas peculiares destes crimes, ligadas principalmente ao 	fácil 

acesso ao mercado de armas de fogo. Há também 019 (dezenove ) 

casos de mortes provocadas por armas brancas. Destaque-se ain 

da que 088 (oitante e oito) ocorrências não possuem registro de 

instrumentos utilizados para a consecução do assassinato. 

No que tange às iniciativas de armamento são graves 

as denúncias chegadas ao MIRAD e ao INCRA, apontando organiza-

ções que tem estimulado os atos de força no meio rural. Há inú-

meras cartas, telegramas e manifestações de protesto contra os 

"leilões de gado", promovidos pela União Democrática Ruralista' 

(UDR), cujos recursos são publicamente anunciados como destina 

dos à compra de armas, e contra as matérias pagas, assinadas pe 

la Tradição, Familia e Propriedade (TFP) que incitam à 	resolu 

ção de conflitos agrários pela força das armas. Dentre elas, pa 

ra efeito de ilustração, menciona-se um telegrama da Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo remeti-

do também à Presidência da República, que tem o seguinte teor: 

"Alertamos vossencia gravissima iniciativa e perigoso precedente através en 

tidade UDR, promoção dia 14 de dezembro próximo leilão 1.000 bois em Presi 

dente Prudente contra reforma agrária, recinto estadual de 	exposições. 

Entendemos tratar-se de ação contra Estado, de processo de subversão senti 

do formar milicias privadas. Roberto Toshio Hbriguti - Presidente FETAESP". 
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Registra-se também iniciativas congeneres da 	UDR 

no Estado de Goiás e no Rio Grande do Sul. A Tradição, Família 

e Propriedade, por sua vez, tem atuado em regiões onde o Gover 

no Federal já procedeu a algumas desapropriações por interesse 

social e objetiva obstaculizar as possibilidades de assentamen-

to. No Sul da Bahia, na região Cacaueira, no Paraná, no Sudes 

te do Pará a TFP tem divulgado matéria paga em periódicos regio 

nais com o seguinte titulo: "A lei autoriza os fazendeiros 

resisténcia armada". Estimula reações violentas dos grandes pro 

prietários contra a reforma agrária em áreas de tensão 	social 

e conflitos intensos aumentando as dificuldades no sentido 	de 

uma resolução pacífica das disputas e litígios. 

De qualquer modo, mais que o aumento quantitativo , 

impressionam estas novas modalidades de violência, os 	crimes 

perversos, os homicídios dolosos cometidos ã bala, os suícidios 

e as centenas de atrocidades que se rotinizaram na área 	rural. 

Dentre estas novas formas deve-se ressaltar um aspecto que con 

siste na variante mais comum dos delitos: o crime 	organizado. 

Observa-se que os delitos praticados em grupo não se 	reduzem 

a poucas exceções e, em verdade, abrangem a quase totalidade dos 

assassinatos de trabalhadores rurais, de índios, de 	advogados 

e de clérigos. O aumento da proporção destes crimes organizados 

chama a atenção para os grupos de malfeitores, bandos e quadri-

lhas , vulgarmente cognominados de "sindicato do crime", que in 

festam tanto o Nordeste, quanto o Centro-Oeste e a Amazônia. 

O crime organizado, entretanto, se manifesta sobre 

tudo através da ação do que se convencinou denominar milícias 

privadas, ou grupo de vigilantes ou guardas de segurança e vi-

gias, que tem sido seguidamente denunciadas pelas entidades sin 

dicais como coagindo e ameaçando trabalhadores 	rurais 	em 
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diferentes pontos do Pais. 

Semelhantes atitudes, altamente belicosas,devem ser 

vistas e interpretadas sob o prisma de que se trata de 	formas 

de agressão dependentes de circunstãncias históricas determina 

das. Em outras palavras,os meios de violências e coerção tradi 

cionalmente mantidos pelo latifúndio estão sofrendo profundas 

transformações. Assim, está-se diante de uma violência rural 

e de um certo tipo de banditismo que despiu as formas tradicio 

riais para se adaptar às novas formas de ocupação da terra dita 

das pelos grandes grupos econômicos. 

Certos órgãos públicos ao alocarem no meio rural, 

nos últimos anos, um enorme volume de incentivos, subvenções e 

concessões de terras públicas, antes de democratizarem o acesso 

à terra contribuiram para agravar a concentração da propriedade 

fundiária e dos recursos públicos destinados à agricultura 	e 

à pecuária. A maior parte dos projetos agropecuários aprovados 

no ãmbito da SUDAM e da SUDENE refletem esta situação. A im-

plantação deste novo tipo de latifundismo não abdicou, entretan 

to, das formas tradicionais de imobilização da mão-de-obra (peo 

nagem da divida) e, além disto, instituiu mecanismos coerciti-

vos, fundados na violência, objetivando a desorganização da eco 

nomia de pequenos produtores agrícolas que há décadas, senão sé 

culos,cultivam e têm morada habitual nestas regiões. O resul 

tado mais imediato destas tentativas tem sido a expulsão de 1-

mensos contingentes de trabalhadores rurais das terras que cul 

tivam e a implantação de um clima de violência e tensão 	sem 

precedentes. na  área rural. 
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Um dado que concorre para explicitar esta interpre 

tação concerne ao elevado índice de criminalidade registrado no 

meio rural das Regiões Norte e Nordeste. Concentram-se 	nestas 

Regiões 76% dos homicídios arrolados neste levantamento, 	como 

se verá adiante. Isolando-se, dentro destas Regiões, as Micror 

regiões Homogêneas, cuja recorrência de homicídios apresenta-se' 

maior, verifica-se que aquelas em que foi aprovado um maior nu 

mero de projetos agropecuários é justamente onde o índice 	de 

homicídios apresenta-se mais elevado, qual seja, aquelas 	que 

compõem a área conhecida como Sul do Pará e mais exatamente as 

MRH's do Xingu e do Araguaia Paraense. 

A análise com vistas a uma intervenção dos 	órgãos 

fundiários competentes avança, quando se identifica com 	maior 

precisão as unidades geográficas ou político-administrativas que 

encerram registros mais abundantes de atos de violência.Percebe-

se uma regularidade de ocorrências em determinadas áreas de ten 

são social igualmente assinaladas como exponenciais em anos ante 

riores. Os números relativos às Microrregiões Homogêneas, que 

a elas são correspondentes, comprovariam enganos daqueles prol 

nósticos e análisesque asseveram um agravamento dos conflitos 

de terra a partir da proposta ao Plano Nacional de Reforma Agrá 

ria. 

Sem menosprezar o peso relativo da variável políti 

ca pode-se adiantar que, com o P.N.R.A., se registra uma tenta- 

tiva dos proprietários de latifúndios em acelerar o ritmo 	de 

reconhecimento de seus imóveis, enquanto empresa rural. 	Além 

disto, constata-se vultosos investimentos a curto prazo, de ma 
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neira desordenada e sem maior eficácia, objetivando criar 	uma 

aparência de utilização da terra que possa permitir a passagem 

dos latifúndios à condição de empresa rural. Os exemplos 	mais 

flagrantes da velocidade e da ineficácia destas ações 	consis 

tem nas derrubadas e desmatamentos que tem sido 	realizados 

sem que antes sejam executadas as tarefas de roço, que implicam 

naqueles trabalhos efetuados com o uso de foice. 	Regionalmente 

os trabalhadores rurais classificam estas ações de "derrubar sem 

roçar" como absurdas, o que significa que estas áreas aparente-

mente beneficiadas,ao menosprezarem as orientações agronômicas e 

lementares,tornam-se imprestáveis para qualquer tipo de plantio. 

As pastagens artificiais acabam sendo formadas com a 	semeadura 

em áreas de roçados preparados pelos posseiros o que geralmente 

resulta em acirrados confrontos. 

A proliferação dos pedidos de reclassificação jun 

to ao INCRA acompanha, no plano formal, este conjunto de inicia 

tivas dos latifundiários. A Diretoria de Cadastro do INCRA esti 

ma que do volume de atualizações cadastrais processadas em 1985 

há cerca de 150.333 pedidos de retificação. 

Na lógica dos latifundiários lograriam com 	isto 

mascarar a situação de terras improdutivas e evitar a utilização 

do instrumento de desapropriação por interesse social. Deste mo-

do é que se multiplicam as obras de beneficiamento ( construção 

de sede, de guaritas, de porteiras, de cercas, além de derruba- 

das 	várias), assim como os mandados de reintegração de posse, 

com as subsequentes ações de despejo, e a recusa constante da 

renovação dos contratos de arrendamento. 
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A velocidade e o ritmo destas iniciativas desor 

denadas e de eficácia duvidosa, que tentam entravar as possibi- 

lidade de uma ação legal corretiva sobre uma inadimplência 	já 

de anos, agravam as tensões existentes. Assiste-se :à manuten 

ção da tendência de crescimento vertiginoso do exõdo rural e do 

inchaço das cidades, associada a um imenso volume de terras man 

tido à margem do processo produtivo ou que a ele tentam agora ser 

falsamente incorporadas mediante uma sofisticação dos métodos  es 

peculativos. 

Ilustram isto as ações que têm acelerado os desma-

tamentos indiscriminados na região amazônica, burlando a vigilãn 

cia do I.B.D.F e demais órgãos competentes. Verificam-se com des 

taque nos Municípios de Conceição do Araguaia, Xinguara e Reden 

ção, na região Sul do Pará; nos Municípios de Cerejeiras e Colo 

rado do Oeste, no Estado de Rondônia; nos Municípios de Grajaii 

e Santa Luzia, no Estado do Maranhão; assim como em regiões do 

Norte de Mato Grosso e de Goiás. Registra-se ainda a devastação 

de imensos castanhais em São João do Araguaia e São Geraldo do 

Araguaia, no Estado do Pará, a destruição dos babaçuais 	nos 

Vales dos Rios Itapecuru e Mearim, no Estado do Maranhão, e 	a 

derrubada, em grande escala, de seringueiras nos Estados 	do 

Acre, do Amazonas e de Rondônia. 

Situações potenciais de conflito são levadas 	a 

eclodir, choques de interesses mantidos em estado..latente espocamocm 

força maior, disseminando um clima de tensão social na área rural 

e uma frequente adoção de atos fundados na violência. 

Neste sentido, ainda que possa 	ser associado 
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temporalmente à elevação do índice de conflitos de terra, 	não 

haveria uma relação de causalidade entre o Plano Nacional 	de 

Reforma Agrária e o agravamento da questão nacional. 	Através 

dele, entretanto, é que se tornam mais explícitos certos confron 

tos de interesses e determinadas forças políticas que se movimen 

tam em torno de algumas grandes situações de litígio, que 	tem 

mantido e propiciado, nas últimas décadas, um clima 	permanente  

de tensão social no campo. Uma análise detida dos equívocos 	e 

distorções identificados na formulação e na aplicação de 	poli 

ticas, programas, planos e projetos governamentais, em anos ime 

diatamente anteriores, pode propiciar uma explicação mais comple 

ta e precisa do atual quadro de tragicidade. 

A própria tributação, pensada durante mais de uma 

década e meia como instrumento para inibir a concentração 	da 

propriedade fundiária, além de não contê-la acabou se 	tornando 

um instrumento inócuo até como fonte de receitas públicas. Haja 

visto que as elevadas cifras relativas ao não pagamento dos tri 

butos incidem basicamente nos proprietários de imóveis com área 

superior a 1.000 ha., cuja divida pode ser estimada atualmente 

em hum trilhão e meio de cruzeiros (a preços de maio de 1985). 

As interpretações que insistem em atribuir ao Pia 

no Nacional de Reforma Agrária, a explicação maior dos conflitos 

de terra, incidiram, portanto, no equivoco irreparável de 	des- 

caracterizar os reais fundamentos destes conflitos e dos 	atos 

de violências derivados. 
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MORTOS DISCRIMINADOS POR ATIVIDADES 

Do total de 261 (duzentos e sessenta e um) 	mortos 

destaca-se que o número de trabalhadores rurais alcança 	74,4% 

sobrepujando os demais. O número de proprietários (geralmente 

denominados fazendeiros) e de pretensos proprietários (denomi- 

nados usualmente de grileiros) corresponde 	a 1,5%, enquanto 

que o de seus prepostos (capatazes e empregados que prestam ser 

viços de vigilância armada) alcança 5,3%. Sublinhe-se que 	o 

número daqueles mortos que são nomeados como pistoleiros equiva 

le, por sua vez, a 9,2%. Em contrapartida,os casos de 	morte 

em que pistoleiros são explicitamente assinalados como autores 

dos assassinatos atingem a 72 (setenta e dois), isto é, 	cerca 

de 28% das ocorrências inventariadas. Este percentual pode,en-

tretanto, alcançar 2/3 do total de mortos se aclaradas aquelas 

ocorrências em que são implicitamente apontados. 

Nas circunstâncias alusivas à execução de mandados 

de reintegração de posse com despejo judicial constata-se 	a 

ocorrência de mortes de policiais militares. Elas correspondem 

a 1,5% daquele total mencionado. Neste mesmo contexto registra- 

se a morte de mais de uma dezena de trabalhadores rurais. 	A 

violência policial na execução dos despejos se revela IMMO cada 

vez mais problemática e centenas de denúncias de entidades sin 

dicais tem chegado ao MIRAD e ao INCRA solicitando providências 

imediatas junto a determinados governos estaduais, em que 	são 

mais recorrentes, principalmente, do Mato Grosso, do Maranhão, 

do Pará e de Goiás. 

O percentual de membros de entidades de apoio 	(ad 
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NÚMERO DE MORTOS, POR ATIVIDADE PROFISSIONAL, DE 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 1985 

1D1-ei ,fr  zl,sxd  

N9 DE 
ORDEM 

ATIVIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL P/ATIVIDADE 

01 TRABALWORES RURAIS 11 03 14 08 15 22 14 20 38 20 12 	I 11 188 

02 — — — — — — 03 — — 01 — — 004 GARIMPEIROS 

03 ÍNDIOS 01 — — — — 01 — 01 — 05 — — 008 

04 PROPRIETÁRIOS ,E _ PRETENSOS , — — — 01 — — 01 01 — — 01 — 004 

05 EMPREGADOS DE FAZENDA 03 — — 01 01 — 01 01 01 03 02 01 014 

06 03 — 01 02 02 02 04 06 — 04 — — 024 PIS1ULEI1OS 

07 CLÉRIGOS — — — 02 — — 01 — — — — — 003 

08 ADVOGADOS — — — — — 02 — — _ 02 — — 004 

09 POLICIAIS — — — — — — — 01 01 01 01 — 004 

10 ao ar a AMES — — — — — — — 01 — — — — 001 

11 — 01 01 — — — 01 01 01 — 02 — 007 PFOFISSAO N75+3 IDENTIFICADA 

TOTAL POR MS 18 04 16 14 18 27 25 32 41 36 18 12 T . GERAL — 261 

/abril . 
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vogados, padres, agentes de pastoral, freiras) corresponde 	f  a 

2,7% . Já os índios mortos em conflitos provocados pelas 	ten- 

tativas de invasão de seus territórios atingem 3,0% do 	total 

geral de mortes. 

OS DIRIGENTES SINDICAIS MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA 

Dentre os crimes cometidos contra os trabalhadores 

rurais sobressaem aqueles perpetrados contra as liderenças sin-

dicais (Presidentes de STRs, Delegados Sindicais, membros das 

Diretorias de STRs), que correspondem a 5,3% do referido total. 

Mais da metade destas mortes ocorre 	nos meses de agosto 	e 

setembro, que apresentam o maior pique de conflitos e que exigem 

uma maior intervenção destas lideranças sindicais. 

Evidencia-se uma tentativa de resolver as pendên-

cias através do uso da fOrça e da intimidação buscando eni.raque 

cer as entidades de representação dos trabalhadores rurais e de-

sestimular quaisquer reivindicações. 
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DIRIGENTES SINDICArS: MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA - 1985 
J-6 fr- 

    

    

DATA NOME ur-muNictino OBSERVAÇÃO FONTE 

20.01 LÁZARO PEREIRA SOBRINHO PA - XINGUARA Morto p/pist. Faz. Fortaleza CPT-GO/CPT-AT/CPT-N-II 

01.02 JOSÉ GOMES DA SILVA MG - CAPELINHA CONTAG/CPT-GO/FETAEMG 

08.05 PEDRO GOMES GONÇALVES 	DA 
SILVA PE - MARAIAL Morto p/pist. Engenho Guerra CPT-GO/CONTAG 

16.06 JOSÉ CARECA MA - STA LUZIA Morto Faz. Faisa 	(MERCK) CONTAG/CPT-MA 

04.08 ARISTON ALVES DOS SANTOS PA - PARAGOMINAS Morto p/pist. Faz. Mainara CONTAG/CPT-N-II 

11.08 GONÇALO FERREIRA CAMPOS 
SOUZA ("FERREIRINHA") MA - LAOD DA PEDRA Morto p/faz. FETAEMA/CPT-MA 

13.08 ZACARIAS JOSÉ DOS SANTOS BA - MARCIONTLIO 
SOUZA Morto p/pist. CONTAG/FETAG-BA/CPT-BA 

21.08 JOSÉ RIBAMAR SOUZA MA - MONÇÃO Morto p/pist. CPT-GO 

.08 AMARO ALVES DA SILVA PE - ÁGUA PRETA JB/INFORMA 

02.09 EVANDUIR PEREIRA DA SILVA PE - ALIANÇA (Pres. STR) Morto no Engenho Cangu CONTAG/CPT-GO 

16.09 SALVADOR ALVES DOS SANTOS PA - PARAGOMINAS Morto p/pist. CPT-GO/CONTAG/CONCLAT 

17.09 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 
"BATISTA" MA - STA. LUZIA Morto p/comerciante CPT-MA/CONTAG 

23.10 NATIVO DA NATIVIDADE GO - CARMO DO RIO 
VERDE Morto p/pist. UH 	(Br) 

18.12 JOÃO CANUTO PA - RIO MARIA (Pres. de STR) Morto p/pist. Faz. 
Canag CONTAG/O LIBERAL 
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OS PISTOLEIROS PISTOLEIROS E OS MANDANTES ASSINALADOS 

Enfatize-se que no levantamento realizado consta 

ta-se que há 72 (setenta e duas) situações em que os homicídios' 

são atribuídos explicitamente a pistoleiros e respectivos man- 

dantes. Estas situações envolvem cerca de 124 (cento e 	vinte 

e quatro) pistoleiros e 22 (vinte e dois) mandantes. Dentre 	os 

pistoleiros há 68 (sessenta e oito) que são nominalmente 	cita- 

dos, conforme relação que se segue. Esta mesma listagem abrange 

aqueles que são apontados nas denúncias várias como os que con - 

trataram os serviços dos pistoleiros para a consecução do 	ato 

extremo de violência. Presumíveis culpados e, não obstante,publi 

camente mencionados, tais pistoleiros e mandantes não foram 	in 

timidados judicialmente, senão em menos de uma dezena de ocorrên 

cias, o que delineia um quadro de impunidade. 

A certeza da impunidade tem feito por conta de a-

gravar as estatísticas já trágicas, que se delineiam a cada con 

flito de terra. Os casos de agressões, lesões corporais, 	homl 

cidios dolosos e roubo da produção agrícola dos trabalhadores ru 

rais, ã mão armada, tem _aumentado sensivelmente; em particular, 

nestas regiões que apresentam elevado número de ocorrências de 

conflitos de terra com mortes. 

Em contrapartida,os procedimentos policiais, atra-

vés de inquéritos ou diligências várias,propiciam um quadro em 

certa medida revelador desta tendência delineada. Registra-se o 

desaparecimento de inúmeros autos de processos e inquéritos que 

investigam mortes de posseiros, agentes de pastoral, 	líderes 
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sindicais e advogados de trabalhadores rurais. Os casos de fuga 

de pistoleiros, já detidos, também sem sido frequentes. O episó-

dio mais conhecido refere-se à fuga do pistoleiro chamado Sebas-

tião da Terezona, suspeito de mais de 14 (catorze) assassinatos, 

da cadeia pública de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 	em 

novembro de 1985. 

A par com esta morosidade na apuração dos delitos, 

verifica-se a ocorrência de inúmeros linchamentos naquelas 	re- 

giões em que se detecta uma maior incidência de conflitos 	de 

terra com registro de atos de violência. Assim, foram levantados 

dados sobre dois linchamentos de pistoleiros ocorridos no Mara- 

nhão e um deles ocorrido no Estado do Pará. Todos eles 	foram 

classificados como resultado de atos de vingança e resgate 	de 

honra: 

a) "Irineu Manoel da Silva, conhecido matador de posseiros 	e 

membro do famoso "sindicato da morte" do Bico do Papagaio a-

cabou sendo vitima de um ritual até então inédito na história 

sangrenta dos conflitos de terra do Brasil. Julgado por 	um 

"tribunal popular", foi condenado à morte e executado em Pra 

ça Pública. Seu corpo, cheio de balas de seu próprio revólver, 

calibre 38, foi arrastado por uma multidão. Toda a população 

do lugarejo denominado Arame (município de Grajaú-MA) parti- 

cipou do linchamento". (ESP-23.10.85) FONTES: O Estado 	de 

São Paulo, 23.10.85 e CPT/MA. 

b) Na localidade de Serraria, Município de Vitória do Mearím-MA, 

foi morto por cerca de 60 (sessenta) trabalhadores o 	indivi 
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duo Julimar Rodrigues Viana, cognominado "Vaqueiro", que pres 

tava serviços como pistoleiro a Francisco Ferreira da Silva, 

pretenso proprietário da área. 

Na ocasião, Francisco Ferreira da Silva, 	vulgo 

"Francisco Coquinho", acompanhado de Julimar e de outros pis 

toleiros, invadiu o povoado numa D-20 com o objetivo de expul 

sar os moradores. Iniciou-se então uma discussão entre 	as 

partes, sendo que Julimar desferiu uma paulada em um dos tra-

balhadores. A partir desse ato, os trabalhadores atacaram-no 

a pontapés , facadas e tiros, o que provocou sua morte imedia 

ta, enquanto "Francisco Coquinho" e os demais fugiam. ( FON- 

TES: FETAEMA, CPT/MA, Comissão que visitou a área, 	formada 

pela Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos, Rã 

dio/Educadora-MA, O Imparcial e Parlamentares - 06.12.85). 

c) "Em consequéncia de conflito com a Andrade Gutierrez, proprie 

tãria de uma área de terra de 400 mil hectares, denominada ' 

Projeto Tucumã, foi assassinado a socos e pontapés, por cerca 

de 100 posseiros, em Ourilãndia, José (sic) Serra Luz , pisto 

leiro da empresa, contratado como vigilante da Agência Sacra 

mento. Antes de morrer ele feriu o lavrador Severino Andrade 

da Silva." (FONTE: CPT/NORTE II - 23.05.85). 

Estas iniciativas de justiçar sumariamente, 	sem 

qualquer espécie de julgamento legal, além de aumentarem a des-

crença, debilitam ainda mais a própria ação do Judiciário nestas 

regiões. 

Assim, somados aos casos de Julimar 	Rodrigues, 
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CONCLIÇAD DO AhAWFA , INGÁ AGhOPLCUAkIA S/A 

S.JOAU DO ARACuAlA/PAIJOSt OSCAR DL MLNIA.)NçA 

5.307.0 DO ARAGUAIA/P/ 	• 	 • 	• 

ALMIF QUEIROZ DE MORAES (FAz.Fortaltzel 

JOSE OSCPA. DE MENDONÇA VENGOLINDICas.Ubâ) 

N.'. 

MINAS CAIXA 

FAZENDA GALW, 

EDI CAS1j1 W.NOthl:GAICRES.PAU FERRADO/ 

V:E:N;.11A-.AL7LF IW) 

VLI.GOLIN:UlEAZ.Le. 

• 

• .7i -081 

Oh- 012-051-09£ 

OL-061 

13 

O1 

c4.:-44o 

:42-046 

061 

STA.LUIA/MA 

STA.LW:1A/MA 

LUA/M. 

XIGU.,,hA/PA 

COLINAS/MA 

MN:GUARÁ/PA 

:...̂ NAV1t1hAE/b/. 

CA:.AVIElkAS/tA 

CANAVILIRAS/bA 

CANAVIEIRAS/12N 

CANAV1LIKAS/b/. 

C052,,'MA 

COO.7./Mj. 

COOO/MA 

TIMEURAS/MA 

TIMBIRAS/MA 

TIMBIAAS/MA 

AhIPEANÁ/M: 

AFIPULNA/MT 

AF1PGANÁ/M: 

AFIFUAN7./M7 

ANIPUANA/MT 

ANIPURNA/M7 

LAGO DA FEDRAM 

MARCIONILIO SN:RA/BR 

MARZIONILIO SCNUSA/BA 

mARCIONILlO 5012.5A/547. 

mAPC2oN:LIO SOVSA/BA 

moNcho/mA 

CORDATA/MA 

COPONTÁ/MN 

'AGRO.INDUSIMAL M.51'4? DE FATIMAS.AlM-2W,i3bi-Gb3 

I" 	
" . • • 	 • 

I " 	 " 	
• 	• 	.B. 	 M. 

¡NEXT'  muAAL (maATO) 

!s.l. 
I ALM13 QUElko: DL MORAES(FA2.EOPTALEZA) 

N.1. 

LLL1 L:A:: LN.:1 LADS(1-"A:. SAAAMO, 

: • 	. 	. 	. 	" 

1 . 	" 	• 	" 	
. 

" 	" 	'' 	• 	• 

oSwAhnr ALEXANDRE DA COSTA 

!nAlmowor VIANA r. ANTÔNIO GUIMAPAES 

" 	• 

AvrnNio opINcAs 

JOSE LAMAP (EAZ.COMRIA) 

SOZ.AUOIND.L_EAbAÇU 

uSMAR BRUNO RIBEIRO(FAZ.CATINA) 

RAIMUNDO NONATO LIMA ("CHEBE") 

• 

• 

• • 	• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

S/A(SAok:5A) 

• 

D22-0E3 

62-063 
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112 

111 

111 
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IlL 

116 

216 
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116 

12,  

l28 

128 
122 

12E 

133 
15,-159 

15,-159 
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1 

ICOM,ATA/RA 	 ¡JOSE IlikAAN (FAZ. COMIA) 	 157-159 
1 

iCORDATÁ/MA 	 .. 	• 	 • 	 157-159 
I 
ISTA.LUZIA-MA 	 ; NELSON FROTA (FAZ. APARECIDA) 	 162 

IPARAGOMINAS/PA 	BLINCR (FAZ. SURUB1.7U) 	 165-169 

PARAGOMINAS/PA 	BLINCM (FAZ. NURULIJU) 	 165-149 

CAMPINA GRANDE DO SUl, FAZ. REUNIDA 	 170.171 
In, 
• " 	" 

 

FAZ. REUNIDA 	 170-171 
1 

FA:. REUNIDA 	 170-171 

" 	• 	"I 

 

ri.:. REUNIDA 	 170-171 

CORDATÁ/NA 	 , LUC:IVAN QUADROS C:AREIA 	 172 

AD 31./D 	 'CORGA7A/MA 	 . 	. 	 172 

CDRW.T/AM 	 ' 	" 	 172 

10 Y:IiMA 

l r 	

1173 

• i 
h: ,L CHAVE: DA kDCHA 	

:1- 

mANAL.A/PA 	

N.I. 

F:ANUEI. 1-1A-z.2R :.:NA (FA:.bOA ViN7CRA) 	22I-234 

:-.E PAULI1W DA SILVA 	BAIAND) 	 215-214. CWIXADA/CE 	 ' 	" 

e 
)SE MARIA CM-VALHD 

00411 :CE 

%ICC) SANTOS BANDEIRA 

1 

)51 	2Z FkAN2HELL2 

1,1M 	D CIRILO DANIAS 

'TON:NHO 

AN CO DDMINDOS ALVESIZHICRO" 

111 

OK 

CI ' 'W,0101: GILSONPAII" DA SILVA GUINADA/CE 

C.a: 

i 

Ué, 	771.1. MAW VRDE/M:". 

iF lGL .J.WPC 

-1.:',.• 1:1, 7L1 

III 

.: i (PFLSO, 

A '5"ID 

1:MAk 

,S.::.;I

I 

 1PRESD) 

215-216 

ANIDRIO CELSO 521.VEIS1.(FAZ.EAMREIkINHDS) 239 
239 

ALIPID CARDDSO (GLEBA 10) 	 247 

OVIDIO GOMES DE OLIVEIRA(FAZ.(CANAA) 	253 

253 

• 253 

GVIDIC GOMES DL OLIVE1RAMZ.U.NAA) 	E 253 
VAN.:XIF GO::¡:ALVES DE FADLAIFAI.VALE 
DA EEFRA) 	 253 

v.ekL,Lim: 

h:, 

.1,1:Vit.:AO/PA 

FAL MAK:A/PA 
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que aparece como vaqueiro, e de Alberto Serra, que aparece men 

cionado como vigilante, tem-se um total de 26 (vinte e 	seis ) 

pistoleiros assassinados em conflitos de terra no decorrer 	de 

1985. De acordo com o quadro a seguir apresentado, observa-se que 

há seis não-identificados, não obstante terem tido comprovadas as 

suas mortes. Verificam-se 19 (dezenove) mortes no Estado 
	

do 

Pará, 04 (quatro) no Estado da Bahia 03 (três) no Estado do 
	

Ma- 

ranhão. 

Dentre estes pistoleiros mortos sublinhe-se que há 

casos daqueles que foram mortos por outros pistoleiros, 	como 

Zezinho da Codespar, cujo número de ordem no Quadro Geral de mor 

tos corresponde a (013), que foi morto no Município de Rio Maria, 

Pará. Segundo fontes do STR de Rio Maria "mais de 80 mortos pesa 

vam nas costas deste pistoleiro morto". 

Uma outra situação refere-se ã ocorrência de n9 048, 

que descreve o assassinato do Sr. Neif Murad pelos seus próprios 

pistoleiros em abril de 1985. Este mesmo fazendeiro é assinala 

do como mandante dos assassinatos em inúmeras outras 	ocorre- ri- 

cias registradas no Município de Xinguara, Estado do Pará. 
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02.01 VICENTE DIAS CEDNAZ 

"GIL" 

NAu IDENTIFICADO 

NAU IDENTIFICADO 

NÃO IDENTIFICADO 

31 . utt 

J1 

Mut- tu nu Caat.Fau Furrudu 

UNUENVAÇOES Sabat U CASO UF/MGMICIPIO 

PA - XINGUANA 

PA - XINGUANA 

PA - N10 MANIA 

CPT-N-11/CPT-AT 

Murtu nu Cdst.Pau Furrudu 

Morto p/ptut.. 

CPT-N-11 

CPI'-N-11 

PA - XINGIJANA 	 Cdst.P du Furrdd0 CPT-N-I1 

PA - X1NGUANA. 	 Aurtu CPT-N-II/CPT-AT p/t.r.Cast.Pdu Vurradu 

PA - XINGUARA 	 MOttO p/t.r.Cdst.Pau Feirddu CPT-N-I1/CPT-AT 

p/PUbS.FaZ.SaraMpO 

p/t.r. SANTANA ANAGuAIA Murt. 

PA - REDENÇÃO 	 Murtu 	r.Faz.Arratdputd 

PA - NCUENÇAO 	 Morto 01..r.Fu1. Arrdldpurã 

PA - 1(10 MANIA 	 Murtu p/pusai.Fdic.Treis Rtus 

PA - XINGUANA 	 Murtu p/vIst.Faz. Mundo Novo 

DA - CANAVIEIRAS 	Pistu1u1ru 

DA 	CANAVIEIRAS 
	

Mu ((.0 

CANAVIEIRAS 	Mprto p/puss.VaZ.Sarawp0 

CANAVIEIRAS 	Mortu 

SANTANA ANAGDAIA Murtu 

p/t.r. 

p/c.c. 

plt.r. 

PA 	SANTANA ARAGUAIA Murtu 

PA - SANTANA ANAGUAIA Morto 

PA - SANTANA ARAGUAIA Murtu 

wurtu p/L.r. 

MOrIO  

Morto p/t.r. 

Morto 114 Fdd. Canata 

PA - SANTANA ARAGUAIA 

mA - COWATA 

MA - GRAJAO 

PA - XINGUARA 

PA - XINGUAkA Morto na Faz. Canada 

th• DC 
DATA 	 NOME UMILN 

-1 

_____ U1.01  LVENSON ADOLFO NETO  

_., 	ui.uI NÃO IDENTIFICADO  

-1-24.u1  *ZEZINNu DA  CoDESPAR* 

ul.UI CAPLoS ALDENTO DuNGES 

_ 	11,d4  L  JusE muNTEINO DE IMITO 

11,14 1 NAU IDENTIFICADO 

_ 	21.D5 NÃO IDENTIFICADO 

21.D5 NAU IDENTIFICADO  — 
11.0 	N1COLAU bENNANUINU DE OLIVEINA 

li. Ou 1 "PENNAMDUCU" 

t1:.u7 1*DAIXINDO* 

WI.Di WILSON CONCEIÇÃO PINDEINO 

Il Uh NA() iwilleicAuo 

11.1n1 NÃO IDENTiFICADO 

31.0d NAu lUENTIFICADU 	  

I 

04.Iü FRANCISCo UOMINGUS ALVES(CUICAO) 

11.1ü ININEU MANUEL DA SILVA 

2NI.1u "TRUNvUEINA" 

a.10 *ZC DO TOCO*  

pluTouakos 140k tu. e CONFLITOS DE TERgA - 1945 

1 

1111111 MS UM EM 	- 	UR NEN MI INNIN IN GNI MI SN NUMMI MI MI INDIN MU MIE 

NA 

DA 

PA 

PA 

p/pDss.Vdd.Sdrampu 

CPW-N-II 

CPI'-N.-II 

CFT-AT 

CPT-N-II/CPT-AT 

A Tardu/bA 

A Tardu/DA/CONTAG/UR-5 

A Tardu/nA/CuNTAG/014-5 

Tdrde/DA/CUNTAG/LIN-S 

ESP 

LSN 

LSO 

ESP 

ESP 

ESP 

CONTAG/CPT 

CPT/ESP/JU 

CIT-A? 

CPT-AT 
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OS BANDIDOS SOCIAIS 

	 DIR g 	5xp 35 

Neste quadro de violências tem-se também a emergén 

cia de um tipo de banditismo, que possui um conteúdo social e po 

lítico evidente, distanciando-se das características 	próprias 

à delinquência comum e à marginalidade. Mediante as novas formas 

de expansão dos grandes domínios, caracterizadas muitas 	vezes 

por apossamentos ilegítimos e grilagem, com recurso frequente a 

atos de força bruta e coerção, percebe-se da parte dos pequenos 

produtores agrícolas, vitimados direta ou indiretamente,atitudes 

reativas para além de suas entidades de representação. Estas aca 

bam por desdobrar num tipo de banditismo que encontra função so-

cial num contexto em que atividades guerreiras e de autodefesa 

passam a ser conjugadas com atividades de cultivo. Assim, 	nos 

relatos remetidos ao MIRAD verifica-se que são descritas inú- 

meras situações em que os posseiros se revezam: uns 	dedicam-se 

às atividades de cultivo, enquanto outros vigiam temendo a ação 

de pistoleiros. Vários grupos familiares são impelidos à ajuda 

miltua, em circunstãncias de possíveis embates e choques armados. 

As atividades de cultivo, principalmente aquelas de preparação do 

terreno para o plantio, passam a ser conjugadas com uma ação de 

vigilãncia constante, com fins nítidos de autodefesa. Esta espe 

cialização, que se insinua na divisão de trabalho,acaba 	cunprir, 

na lógica dos posseiros, uma função social mediante as chacinas 

que se rotinizaram no meio rural. 

O exemplo mais ilustrativo desta modalidade de ban 

ditismo, que emerge neste contexto aludido, refere-se à ocorrên- 

cia, cujo número de ordem no Quadro de Mortos em Conflito 	de 

Terra, corresponde ao número 005 e diz respeito ao assassinato' 
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de Armando Oliveira da Silva, mais conhecido como "Quintino". 

Foi morto em 04 de janeiro de 1985 na Gleba Cidapar, Município 

de Vizeu, Estado do Pará. 

A versão mais corrente de sua história de 	vida, 

divulgada por entidades sindicais e de apoio às reivindicações dos 

trabalhadores rurais, narra que ele era lavrador no povoado de 

Santa Luzia, no Município de Ourem, e que teve, no início dos a-

nos 80 suas terras apossadas ilegitimamente por um conhecido gri 

leiro. Como fez questão de denunciar a irregularidade ã Polícia, 

a situação na região se tornou mais tensa e um trabalhador rural 

acabou sendo assassinado. De nada adiantaram, segundo depoimen 

tos dos sindicalistas, a ação que teria impetrado na Justiça,bem 

como uma carta que naquela época endereçou ao Presidente da Repú-

blica. 

Inconformado, Quintino teria morto o grileiro que 

o prejudicara, cujo nome era Cláudio Lima, e também o gerente de 

sua fazenda e um pistoleiro. Este ato de vingança teria 	sido 

visto com simpatia pelos demais posseiros. A seguir, sempre prote 

gido por eles, adentrou na região de mata e passou a participar de 

vários embates com pistoleiros que ameaçavam os roçados e 	as 

moradias dos posseiros. Seu raio de ação abrangia os 	extensos 

domínios da Gleba Cidapar, uma das áreas mais conflitativas 	do 

Estado do Pará, e sua influência disseminou-se pelos municípios 

vizinhos. Em torno dele e seus seguidores foram montadas estórias 

que exaltavam a sua invulnerabilidade face aos agressores. 

O conhecimento profundo da região aliado a uma enor 
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me capacidade de mobilização constituíram os elementos fundamen - 

tais para o êxito de sua ação que foi interpretada como ilegal pe 

los poderes constituidos. 

Assim, era classificado pela imprensa periódica e 

pelas autoridades policiais como pistoleiro ou "gatilheiro" 	ou 

ainda "bandido". Morreu trocando tiros com as forças policiais. 

Segundo o relato disponível em arquivo sua morte foi 	descrita 

da seguinte maneira: 

"Os policiais rerberam informações de que o pistoleiro Quintino estaria Par 

ticipando da festa de aniversário de um dos colonos de Vila Nova e para 	lá 

se dirigiram. Eram cerca de 20 homens, apenas uma fração de um destacamento ' 

que há meses caçava Quintino, twaibãm chamado de Lampião da Amazonia" e 	seu 

bando. Cercaram a casa e mandaram que o bandido se entregasse. 

Cam Quintino estavam dois outros pistoleiros conhecidos apenas pelos apelidos 

de Bodão e Mão de Sola. O primeiro segundo os PM's, teria conseguido fugir, 

jogando-se nas ágiis turvas do Rio Talari. O outro tombou atingido por di-

versos disparos de armas de grosso calibre, juntamente cam Quintino". 

Estes denominados bandidos sociais distinguem-se 

portanto, daqueles outros tipos de bandoleirismosque prestam ser 

viços remunerados aos grandes proprietários e grileiros cometen-

do atrocidades contra os posseiros no sentido de assegurar a cha 

macia "limpeza de área" e a expansão dos imensos domínios. 



060 

z•-ra -4-6 	61.1.33 

AS MULHERES MORTAS EM CONFLITOS DE TERRA 

Registran-sel6 (dezesseis) ocorrencias de 	mortes 

de mulheres nos conflitos de terra levantados. 	Representam 

6,2% do total de mortos e compreendem situações em que se veri 

ficam atos de violência caracterizados por sevícias, 	delitos 

sexuais, estupros e lesões corporais resultantes em assassina- 

tos e suicídios. Daquele total de mortes tem-se que a 	metade 

corresponde ao assassínio de mulheres de menor idade. Há dois 

casos de suicídio cometidos após terem as mulheres 	sofrido 

constrangimentos físicos por parte de pistoleiros. Em 	duas 

outras situações as assassinadas são freiras que desenvolviam 

ação missionária junto a populações de trabalhadores 	rurais 

na região amazônica. Todas as que foram assassinadas o foram 

por disparos produzidos por arma de fogo. 

Embora os crimes registrados nos conflitos de terra 

incidam em sua maioria sobre os homens em idade adulta 	das 

famílias de pequenos produtores agrícolas, isto não quer dizer 

que muitos dos conflitos não tenham surgido a partir do desem- 

penho de tarefas que são típicas da esfera feminina, como 	no 

caso da coleta do cOco babaçu. Outras atividades, que na divi 

são sexual do trabalho característica das famílias de 	traba 

lhadores rurais são geralmente desenvolvidas pelas 	mulheres, 

constituem tambem objeto de ações perpetradas por grileiros e 

latifundiários. A invasão pelo gado, a queima e destruição das 

cercas dos chamados roçadinhos, que representam aquelas áreas 

de plantio cultivadas basicamente pelas mulheres para atender 
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a necessidades próprias ao papel que desempenham, exemplificam 

esta assertiva. Do mesmo modo podem ser arroladas aquelas 	a- 

ções que visam destruir os animais domésticos, os giraus, e os 

pequenos depósitos adjacentes aos locais em que trabalham coti 

dianamente para assegurar a alimentação imediata do grupo fa-

miliar. Os repetidos casos de cercas que são feitas por pre 

tensos proprietãrios adentrando casas, violando o direito de 

moradia, e as proibições de lavagem de roupa em aguadas cerca 

das ilegalmente, assim como as interdições ã coleta do cõco ba 

baçu,ao corte de lenha para combustível, ilustram outras arbi 

trariedades. que afetam de maneira direta 	as atividades de- 

senvolvidas pelas mulheres. Os elementos componentes 	deste 

conjunto de circunstãncias contextualizam os eventos em que 

são 	registradas as violências cometidas contra as mulheres tra 

balhadoras rurais e evidenciam o grau de abrangência que 	as 

arbitrariedades tem assumido. 
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.1111.111LRES MORTAS EM (rt/NMEITOS DK 	TERRA -  1985 - 	 - 	 -- 

DATA  NOME PROF I SSAO ol0;LIDIAÇOI:ti 	;',oleti: 	O 	CASO FONTE LO 	C 	A 	L. 

.04 LEIA DA ATIVA Pos..v;,nti 	 Joivene, 	nueld. PA - C. In 

14.04 ADELAIDE MOLINARI FREIRA Merta eln atentado ã CPriaorme PA - MARARA 

28.04 clEtsk CALINA IellY CDEIJIO FREMA 14 em a I Jur 	ex -p.m. MI- LAHREA 

23.05 LEDNILDES RFSPLANDFS DA SILVA 111. Violent. e morta p/plst.raz.Surublm CPT/CONTAG PA - 	MIARA 

13.06 FRANCISCA DE 9:41fitA TR. Menor, grávida,morta p/pIst.Faz.lbát LTT/OONTAG PA - 5.J.03 ARAGUAIA 

.06 NAO IDINTIFICADA 114. 40 anos, morta 1./p1st .raz. FOrtaleza J13/CPT PA - XINGL/ARA 

.06 NAZI IDENTIFICADA TR. 14 anos,v1olent. e morta p/pInt.F.Ftertaleia JR/CPT PA - XINUIARA 

.06 tfflo InemrirIcADA lb ¡Anos,v1o1en1.e morta p/pist.F.Ftertaleza JR/CTT PA - MIMARA 

04.08 MAICIA rinsctrintro 111. nerta p/pIst.Faz.Oele•tor CPT/JST MS -rAnAlint !IA 

26.09 NI:URACY RIBEIRO 111„ 	Morta em etwelna Imo  - mA(1". 

26.09 T121121NIA RIBEIRO TIL 14 anos, morta em cli.x.:tria ISTO E 	 RJ - MACÊ 

26.09 MAFtlA ALCINA FUTIFIRD TR. 12 an m, morta on eleac I na isra RJ - 

26.09 AICINA RI RE RO 06 aros, nurto 	ellocIna ISTO E R3 -MN 
1 	I 

lb.09 NAU I rir:vil-1mA 011 	1111111.1 	lis 	titak: I eu tsra R; 	mArt, 

17.10 AM MARIA 	PINIIEIRO NAKICADA 14 nrld p/pleet O IMPAPCIAL MA 

.10 ISNEIJE MIMES ADVOGADA 1!,ts1wanrada p/Fil mit. vulc Itiou-se VEJA mr; - PA114OC1N10 

/aba. 
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OS MENORES MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA 

O número de menores assassinados, segundo os da-

dos do levantamento,alcança 4,2% do total de mortos, totalizan 

do 11 (onze) ocorrencias. Dentre estas,constata-se que 	oito 

referem-se a assassinatos cometidos quando da consecução 	de 

chacinas, isto é, situaç5es em que todos os menores dos grupos 

familiares e de outros grupos vizinhos de trabalhadores rurais, 

são atingidos indistintamente. Trata-se de homicídios 	cometi- 

dos ã bala, com exceção de duas situaçOes em que os menores en 

contravam-se trabalhando como assalariados temporários 	de 

empresas que intrusaram áreas indígenas. 

Há 06 casos de menores do sexo feminino,assassina 

das nas chacinas das Fazendas Ubá e Fortaleza, no Estado 	do 

Pará e naquela de Piabetá, no Estado do Rio de Janeiro. Os assas 

sinatos foram perpetrados, segundo menções explicitas,por pis-

toleiros, os quais em duas das situações inventariadas violaram 

as menores antes de executá-las. 



MEMORES MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA (1985) 

DATA NOME U.F - MUNICIPIO OBSERVAÇÕES SOBRE O CASO FONTE 

13.06 FRANCISCA DE SOUZA (13 anos) PA - S.JOAD DO ARAGUAIA Menor morta p/pist.Faz.Ubá CPT-GD 

.06 N.IDENrIFICADA (14 anos) PA - XINGUARA Poss.viol.e morta p/pid:Faz.Fbrtaleza CTILAT 

.06 N IDENTIFICADA (16 anos) PA - XINGUARA Poss.viol.e morta p/pist.Faz.FortalPza CPT-AT 

20.09 ELIAS DE ALMEIDA (16 anos) PA- PARAGOMINAS Peso morto p/pist.Faz. Surubijti O LIBERAL/CPT/GD 

26.09 ALCIR RIBEIRO (16 anos) RJ - MAGÉ Membro família t.r. ISTO 2 
26.09 MEZINHA RIBEIRO (14 anos) RJ - MA GÉ Membro família t.r. ISTO É 

26.09 MARIA ALCINA RIRETRO(12 anos) RJ - MA GÉ Membro familia t.r. ISTO É 

26.09 ALCINA RIBEIRO (06 anos) RJ - MAGÉ Membro família t.r. ISTO É 

26.09 N 	IDENIIFICADO ( (08 me-P....$) RJ - MAGÉ Membro família t.r. ISTO É 

26.10 N. IDENTIFICADO 	(15 anos) MT - TANGUARA DA SERRA Emp.de faz.morto p/indios UH/ (Ped 

.12 RAIMUNDO SENA (01 ano) MA - BOM JARDIM Menor norto p/indio Guaja-  O GUDE() 

/aba. 

Me MG MI em GNI MS em em ~e ri MN 	UM GNI GNI 	MN MU MI ME UM 
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DE IMNEIS RURAIS EM QLE SE REGISTRAM OCINFLITC6 CCM regrE 

Observa-se que os crimes incidem principalmente so 

bre os homens em idade adulta, das famílias de trabalhadores ru 

rais. A incidência de menores assassinados 	 corres 

ponde a 4,2%, enquanto que se registram 6,2% de trabalhadores ru 

rais do sexo feminino que foram mortas. Isto não quer 	dizer 

que muitos dos conflitos não tenham surgido a partir do desem- 

penho de tarefas que são típicas da esfera feminina, como 	no 

caso da coleta e quebra do cóco babaçu. 

Ressalte-se que as atividades de tais grupos domes 

ticos baseiam-se no trabalho familiar e nas formas de ajuda mú-

tua entre diferentes famílias. Elas são administradas pelos seus 

respectivos chefes, que organizam as etapas de execução e a dis 

tribuição da força de trabalho constituida pelo conjunto de mem 

bros que integram os grupos domésticos. Assim, ao se compulsar 

os registros e verificar que são assassinados principalmente os 

homens em idade adulta, percebe-se que os mandantes visam 	afe- 

tar a própria administração do conjunto de recursos disponíveis 

aos grupos familiares. 

Desdobrando-se esta reflexão, que associa os assas 

sinatos ãs regras de organização familiar, constata-se 	também 

que, em pelo menos 27 (vinte e sete) das situações inventariadas 

registram-se casos de duplo homicídio, isto é, de inúmeros assas 

.sinatos cometidos ao mesmo tempo num único imóvel. Tais ocor 

rências totalizam 103 (cento e três) mortes, que abrangem apro-

ximadamente 40% do total geral de mortos. 
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Buscando-se compatibilizar as designações 	senso- 

comum destes imóveis, em que se detecta casos de duplo homicidio, 

com os registros cadastrais, tem-se que algumas delas agrupam i 

números imóveis, tais como a Fazenda CAPOEMA (Agropecuária Bu 

riti e Rio Bonito): a Gleba CIDAPAR (Fazendas Cidenorte, Carajás, 

Bangu, Codepi, Grupiá, Proparã, Sadeama) e a CERES (Agropecuária 

Ceres Ltda e Agropastoril Ceres S.A). Caracterizando-se este con 

junto de imóveis, segundo os dados disponíveis no Cadastro 	do 

INCRA, com vistas a apoiar uma ação fundiária sistemática, obser 

va-se que àquelas 27 (vinte e sete) situações correspondem 	31 

(trinta e um) imóveis, assim classificados: 11(onze) empresas ru 

rais e 20 (vinte) latifúndios por exploração. 

Tais imóveis localizam-se, em sua quase totalidade, 

nos Estados do Pará, 19 (dezenove) deles, e do Maranhão, 07 (se 

te). Os restantes acham-se situados nos Estados da Bahia, 	Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Ceará. Abrangem uma imensa 	área 

litigiosa correspondente a 431.794,7 ha. Sómente os latifúndios 

comprendem 345.443,2 ha, enquanto 	que 	as 	empresas ocupam 

86.351,5 ha. 

A prevalência dos latifúndios, 80% da área 	total, 

evidencia os baixos graus de utilização da terra e de eficiência 

fia exploração. Consultando-se o quadro em anexo verifica-se que 

eles mantém a maior parte de suas áreas como absolutamente impro 

dutivas, quer dizer, não incorporadas ao processo produtivo. 

De outra parte comprova-se que apresentam índices 

de violência contra trabalhadores rurais considerados alarmantes 

e que tem nas denominadas chacinassua expressão mais flagrante. 
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Pode-se concluir que se mata sempre mais de um ho- 

mem por família ou por grupo de vizinhança. Para além do 	temor 

de vinganças e retaliações, que fazem parte do código de 	vio- 

lência no meio rural, e das próprias "brigas de familias" *, es 

tas chacinas recorrentes visam desorganizar redes de solidarie 

dade essenciais ao exercício das atividades produtivas. A regra 

que suscita esta modalidade de extermínio intenta atingir 	as 

famílias de trabalhadores rurais no seu cerne, isto é, na 	sua 

administração e na composição da força de trabalho. Assim, mata-

-se pai e filho, marido e mulher, sogro e genro, vizinhos e com- 

padres, cujas re]ações sociais, numa reciprocidade 	positiva, 

constituem o elemento essencial para assegurar um processo 	de 

produção permanente. 

A constatação de que os assassinatos incidem 	nas 

figuras masculinas das famílias de trabalhadores rurais 	forne- 

ce elementos para se entender os locais preferenciais em que 

são cometidos os crimes e a lógica que os orienta. Nota-se 	que 

para além dos que têm caráter ostensivo, há os que ocorrem quan 

do os trabalhadores rurais estão indo ou vindo dos 	roçados. 

Nestas idas e vindas, a não ser no período da colheita 	e 	do 

desmatamento, os trabalhadores rurais vem e vão sozinhos 	às 

roças. Apenas os próprios membros dos grupos familiares parti-

cipam desta etapa do ciclo agrícola. 

(*) Estas brigas tanto podem ser entre CG membros de um mesmo grupo familiar, 

quanto entre diferentes familias. Na primeira situação as mortes registra - 

das envolvem disputas em torno do formal de partilha, do espólio ou de terras 

de herança sffn partilha durante décadas; na outra campreendem disputas em tor 

no de demarcação de limites de imóveis, em torno das cercas ou do 	trânsito 

de animais em áreas =sideradas de finalidade para agricultura. ND Quadro 

dos Mortas em Conflitos de terra há duas ocorrências que poderiam ser assim 

classificarias, tais como: n9 024 e n9 098). 
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Tais crimes são cometidos através de tocaias, cila 

das e golpes mortais que não permitem ao morto ou àqueles 	que 

porventura o acompanha, sequer ver ou divisar os assassinos. 	Os 

trajetos e percursos habituais parecem ser meticulosamente estuda 

dos, segundo elementos de uma concepção militar, tais como: supe 

rioridade numérica, surpresa, rapidez de execução e conhecimento 

prévio do terreno e da situação rotineira. Trata-se de circuns-

tãncias em que os trabalhadores detém tão somente os instrumentos 

de trabalho e seus acessórios (bilhas com água, sacos de certos 

produtos agrícolas, lenha para combustível, palha, cipó etc.), ou 

seja, situações em que as possibilidades de reação à altura são 

praticamente impossíveis. Isto concorre para explicar o 	porque 

de quase nunca morrerem pistoleiros ou mandantes neste tipo 	de 

entrevero. As mortes de pistoleiros são quase sempre a 	poste- 

riori, em circunstãncias públicas, resultado de ações de res- 

gate de honra, conforme já se teve oportunidade 	de 	analisar. 
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No que concerne ã caracterização dos demais 	imó- 

veis, em que se registram atos de violência com morte, constata-

se que hã referências a 35 (trinta e cinco) imóveis, que assina-

lam entreveros nos quais tem-se um único caso de ocorrência 	de 

homicídio no decorrer de 1985. Ressalte-se ainda, que nos dados 

do levantamento não há menção explicita ao imóvel onde ocorre- 

ram os assassinatos em 123 (cento e vinte e três) das 	situações  

levantadas. 

Compulsando-se as informações do Cadastro do INCRA, 

verifica-se que destas 35 referências somente foi possível detec 

tar os dados cadastrais correspondentes a 28 (vinte oito) 	imó- 

veis. Quanto aos demais não houve como compatibilizar as referên 

cias com o registro cadastral. Os imóveis levantados 	compreen 

dem 09 (nove) empresas rurais, 01 (hum) latifúndio por dimensão 

e 18 (dezoito) latifúndios por exploração. Os latifúndios ocupam 

uma imensa área equivalente a 405.514,4 ha. e que abarca 79,03% 

da área litigiosa em pauta. Um único latifúndio por dimensão o-

cupa 181.358,0 hectares. 

Tais imóveis localizam-se principalmente no Esta- 

do do Pará - dezoito deles - e no Maranhão, quatro imóveis. 	Os 

restantes distribuem-se por Minas Gerais, 02 (dois) imóveis , e 

São Paulo, Cearã,Goiás e Pernambuco. 

As zonas criticas de tensão envolvem, assim, 	de 

maneira indistinta,tanto latifúndios, quanto empresas rurais lo 

calizada-s em áreas de ocupação recente e em regiões de coloni-

zação antiga. 
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MAPEAMENTO DOS CONFLITOS DE TERRA 

O total de assassinatos inventariado por este levan 

tamento indica que os conflitos de terra em que se 	verificam 

atos de violência com morte distribuem-se por 17 (dezessete)Uni 

dades da Federaçãc. Segundo a classificação da FIBGE observa-se 

que seis delas (MA, AL, BA, CE, PI e PE) pertencem 	à denomi 

nada Região Nordeste, quatro (PA, AM, RO e RR) à Região Norte, 

outras très (GO, MT e MT) à Região Centro-Oeste, duas (MG e RJ) 

Região Sudeste, e duas (SP e PR) à Região Sul. Num esforço de 

maior precisão geográfica constata-se que se distribuem 	tarn 

bem por pelo menos 59 (cinquenta enerve) Microrregiões 	Homoge- 

neas abrangendo um total de aproximadamente 101(cento . 	 e 	um.) 

municípios. 

O detalhamento da distribuição geográfica dos con-

flitos de terra permite registrar que verificam-se 03 (três) o-

corrências de morte na Região Sul, 27 (vinte e sete) na Região 

Centro Oeste, 32 (trinta e duas) na Região Sudeste, 90 ( noven-

ta) na Região Nordeste e 109 (cento e nove) na Região Norte. Há 

uma 'ênfase de ocorrências na Região Norte e, em especial, 	se 

considerada outra modalidade de classificação políticb-adminis 

trativa, na denominada Amazônia Legal, que abarca também 	a 

maior parte das Microrregiões do Maranhão, de Goiás e de Mato 

Grosso que são arroladas neste levantamento. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS MORTOS POR REGIÃO E POR UNIDADE 

NORTE 

DA FEDERAÇÃO (1985) 

. Rondônia 	  07  

. Amazonas 	  04  

. Roraima 	  01  

. 	Pará 	  97  

NORDESTE 

. Maranhão 	  43 

. Ceará 	  05 

. 	Piauí 	  07  

. Pernambuco 	  • 	 14 

. Alagoas 	  01  

. 	Bahia 	  20 

SUDESTE 

. Minas Gerais 	  20 

. Rio de Janeiro 	  09 

. 	São Paulo 	  03 

SUL 

. Paraná 	  03  

CENTRO 	OESTE 

. Mato Grosso 	  08 

. Mato Grosso do Sul 	 02 

. Goiás 	  17 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

1 
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NÚMERO DE MORTES POR REGIÃO 
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Distribuição por Unidade da Federação  

A Unidade que apresenta um maior número de mortes 

é o Estado do Pará. São registrados ai 97 (noventa e sete) 	as 

sassinatos, devidamente confirmados, sendo que, destes,17 	(de- 

zessete) carecem de identificação, não obstante terem 

ticiados pela impresa periódica. Ao Pará se segue o 

Maranhão,com 43 (quarenta e três) mortes confirmadas, 

que duas não-identificadas, e um sem número de outros 

dos quais não se tem dados precisos, nem confirmações 

tes. Logo após, se tem os Estados de Minas Gerais e  

sido no-

Estado do 

sendo 

registros 

convincen 

da Bahia 

com 20 (vinte) óbitos, o Estado de Goiás com 17 (dezessete) e o 

Estado de Pernambuco com 14 (catorze). Os demais Estados 	(RJ, 

AL, RO, PR, CE e AM) apresentam números inferiores a dez 	Ocor- 

rências. 

Pará e Maranhão reunidos perfazem cerca de 53%(cin 

quenta e três) do total geral de ocorrências de 	assassinatos, 

Poder-se-ia afirmar que tais conflitos incidem notadamente 	em 

regiões de ocupação recente e de frente de expansão, 	sobretudo 

se este percentual for acrescido dos números correspondentes 	a 

Bahia, a Rondônia, a Goiás e a Mato Grosso. Impõe-se, entretan- 

to, uma relativização desta assertiva posto que as regiões 
	

de 

colonização antiga do Maranhão (Vale do Itapecuru), 	do 
	

Pará 

(Viseu, Bragantina), a Bahia (Cacaueira, Jequié) e de Pernambu-

co(Mata Unida Pernambucana) também concorrem significativamente' 

para o resultado apresentado, junto com aquelas outras dos Esta 

dos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Paraná. 
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,ESTADO* 
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO.SET. OUT. 

-___-

NOV. DEZ. TOTAL 
POR 
ESTADO 

RONDONIA 02 - - _ 01 - 01 - - - 03 - 07 
AMAZONAS - - 01 - - - - - 03 - - 04 
RORAIMA - - - - - - - - - 01 - - 01 
PARA 14 - 08 10 12 19 - 09 14 03 04 04 97 
MARANHÃO 01 01 01 - - 05 03 04 12 07 06 03 43 
CEARA - 01 - - - 01 - - 03 - - 05 
PIAUÍ - - - - - - 04 - - - - 03 07 
PERNAMBUCO - 01 01 - 02 - 01 05 01 03 - - 14 
ALAGOAS - - - - - - - - - 01 - - 01 
BAHIA - - - - 01 - 10 02 02 03 02 - 20 
MINAS GERAIS - 02 04 03 02 - 01 02 - 05 01 _ 20 
RIO DE JANEIRO - - - - - - - - 09 - - - 09 
SÃO PAULO - - - - - - - - - - 01 02 03 
PARANÁ - - - - - - - - 03 - - - 03 
MATO GROSSO 01 - 01 - 4- - 01 - - 04 01 - 08 
MATO GROSSO SUL - - - - - - - 02 - - _ - 02 
GOIÁS - _ _ - - 03 03 08 - 03 - - 17 

1Ura, POR MÊS 18 04 16 14 18 27 25 32 41 36 18 12 261 

* incluindo-se o Território de Roraima. 
o 
--J 
%.0 

MEI MINI MINI MIM mei me MIM MI EM 	IINII NINE Mel lia 	MIN Mel MIM Mel 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA POR ESTADO 

1.985 
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Para além da quantidade, assinala-se que dos 	14 

(catorze) dirigentes sindicais assassinados, mais da metade das 

ocorrências verifica-se nos Estados do Pará e do Maranhão. Entre 

Presidentes de S.T.R e delegados sindicais tem-se um total 	de 

08 (oito) lideranças assassinadas nestes dois Estados. A seguir 

tem-se o Estado de Pernambuco, com 03 (três) lideres 	sindicais 

assassinados. Os demais homicídios desta ordem ocorreram nos Es 

tados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. A incidência de conflitos' 

de terra com mortes acompanharia,deste modo, aquela da localiza 

ção geográfica dos líderes sindicais assassinados. 

A violência até então explicita e propalada, prin-

cipalmente nas regiões de fronteira agrícola, parece estar sendo 

evidenciada nas regiões de colonização antiga, cujos 	conflitos 

de terra geralmente datam de décadas e jamais receberam 	trata- 

mento destacado da imprensa periódica pela "naturalidade" 	com 

que se impuseram historicamente. Sob este prisma, os 	contornos 

que separavam o mundo das grandes plantações daquele da 	"fron- 

teira sem lei" parecem estar sendo apagados por uma estatística 

trágica e inquietante. 
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DISTRIBUIÇÃO DE MORTES POR HICRORREGIõES HOMOGÊNEAS 

Considerando-se os assassinatos segundo as Microrre 

giões Homogeneas (FIBGE), tem-se o seguinte resultado: a maior 

incidência de conflitos com mortes registra-se na MRH do Xingu, 

com um total de 41 (quarenta e um) homicídios. A seguir, tem-

se a MRH do Araguaia Paraense com 23 (vinte e três) assassina- 

tos, logo após a MRH de Marabá com 18 (dezoito) mortes e, 	a 

MI-radie alajarinacom 09 (nove) mortes. Todas elas 	localizam-se 

no Estado do Pará em regiões de ocupação recente. 

Mantendo-se o número de assassinatos em ordem de-

crescente, nota-se que o total de mortos na MRH do Pindaré atin 

ge a 13 (treze), enquanto que na MRH do Mearim alcança 	a 	12 

(doze) assassinatos. Ambas localizam-se no Estado do Maranhão, 

sendo que a primeira na região de frente de expansão e a outra 

em região de colonização antiga, assim como a MRH do Vale 	do 

Itapecuru em que se registram 07 (sete) homicídios. 

O total de mortos na MRH da Mata Omida Pernambucana, 

em Pernambuco, corresponde a 11 (onze), na MRH Cacaueira, 	da 

Bahia, também atinge a 11 (onze). Trata-se de regiões de coloni 

zação antiga, em que predominam as grandes plantações e em que 

os atos de violência têm se constituído historicamente no fun 

damento da subordinação dos trabalhadores rurais. As inúmeras 

denúncias de constituição de milícias privadas são oriundas prin 

cipalmente destas regiões onde há incidência 	de latifúndios 

tradicionais. Isto não quer dizer que das áreas de 	ocupação 

recente também não se receba farta documentação alusiva a gru- 
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pos armados, vinculados a grandes empresas agropecuárias 	que 

lançam ameaças e cometem atos de violências contra trabalhado- 

res rurais. 	Face a esta clivagemegiões de frente de expan- 

são e áreas de colonização antiga,percebe-se que as MRHS 	nem 

sempre constituem um marco preciso, visto que outras classifica 

ções regionais chegam a expressar com maior exatidão a carac- 

terização sociológica da área. 	Assim, no caso do 	Maranhão, 

se for utilizada a classificação de Pré-Amazônia Maranhense que 

abarca a região de ocupação recente tem-se que, além da MRH 

do Pindaré, incluir a do Vale do Gurupi. Consoante esta 	dispo 

sição , o total de mortos seria elevado para 17 (dezessete). 

Os elementos invariantes que parecem aproximar MRHs 

tão diferenciadas dizem respeito ao fato de apresentarem lutas 

sociais intensas. Neste sentido, pode-se afirmar que não 	há 

assassinatos isolados. A respeito da dispersão geográfica, ve 

rifica-se um agrupamento em determinadas regiões e uma 	certa 

regularidade no tempo, expressando movimentos distintos de 	um 

processo intenso de concentração da propriedade fundiária. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA 

POR MICRORREGIÃO HOMOGÊNEA (1985) 

RONDÔNIA 

001 - RONDÔNIA 	  07 

AMAZONAS  

023 - PURUS 	  01 

026 - SOLIMÕES - JAPURÃ 	  03 

RORAIMA 

031 - CARACARAI 	  01 

PARA 

044 - XINGU 	  41 

048 - MARABÃ 	  18 

049 - ARAGUAIA PARAENSE 	  23 

051 - GUAJARINA 	  09 

053 - BRAGANTINA 	  01 

055 - VISEU 	  05 

MARANHÃO 

101 - VALE DO GURUPI 	  03 

102 - BAIXADA OCIDENTAL MARANHENSE 	  04 

103 - SÃO LUIS 	  01 

106 - PINDARÉ 	  13 

107 - MEARIM 	  12 

108 - ITAPECURU 	  07 
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111 - ALTO MEARIM E GRAJAC 	  01  

113 - ALTO ITAPECURU 	  01  

N/I   01  

CEARÁ 

144 - FORTALEZA 	  01 

153 - SERTÕES DE QUIXERAMOBIM 	  02 

155 - MÉDIO JAGUARIBE 	  01 

N/I   01 

PIAUÍ  

121 - BAIXO PARNAIBA PIAUIENSE 	  04 

122 - CAMPO MAIOR 	  01 

127 - BAIXOES AGRÍCOLAS PIAUIENSE 	  01 

128 - ALTO PARNAIBA PIAUIENSE 	  01 

PERNAMBUCO 

224 - ALTO PAJEC 	  01 

227 - AGRESTE SETENTRIONAL PERNAMBUCANO 	  01 

230 - MATA SECA PERNAMBUCANA    01 

232 - MATA CMIDA PERNAMBUCANA 	  11 

ALAGOAS 

243 - PALMEIRA DOS INDIOS 	  01 

BAHIA 

302 - CANAPOLIS 	  01 

303 - BAIXO MÉDIO SÃO FRANCISCO 	  02 

304 - MÉDIO SÃO FRANCISCO 	  03 
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314 - JEQUIÉ 	  01  

322 - TABULEIRO DE VALENÇA 	  01 

324 - CACAUEIRA 	  11  

326 - LITORÂNEA EXTREMO SUL BAHIA 	  01 

PUNAS GERAIS 

402 - SERRA GERAL DE MINAS 	  03 

404 - CHAPADUS DO PARACATU 	  03 

405 - ALTO-MÉDIO S0 FRANCISCO 	  01 

411 - MINERADORA DIAMANTINA 	  04 

412 - TEóFILO OTONI 	  04 

415 - ALTO PARNAIBA 	  01 

418 - BACIA DO SUACUI 	  03 

436 - MATA DE VIÇOSA 	  01 

RIO  DE JANEIRO  

521 - FLUMINENSE DO GRANDE RIO 	  09 

SAO PAULO 

626 - ALTA SOROCABANA PRESIDENTE PRUDENTE 	  01 

641 - BAIXADA DO RIBEIRA 	  01 

643 - COSTA NORTE PAULISTA 	  01 

PARANÁ 

701 - CURITIBA 	  02 

712 - NORTE VELHO DE JACAREZINHO 	  01 

MATO GROSSO  

901 - NORTE MATOGROSSENSE 	  02 
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902 - ALTO GUAPORÉ-JAURU 	  02 

903 - ALTO PARAGUAI 	  03 

N/I 

 

01 

 

MATO GROSSO DO SUL 

909 - PARANAíBA 	  

GOIÁS  

921 - EXTREMO NORTE GOIANO 	  

922 - BAIXO ARAGUAIA GOIANO 	  

927 - CHAPADA DOS VEADEIROS 	  

930 - MATO GROSSO DE GOIÁS 	  

N/I - 	  

02 

03 

01 

01 

04 

08 



087 
D-rk 169'k-2035 

DISTRIBUIÇÃO DE MORTOS POR ?MS 

1. Analisando-se a distribuição dos assassinatos ' 

por mês destaca-se que, entre julho e outubro concentra-se mais 

da metade dos casos arrolados, enquanto que entre fevereiro 	e 

abril tais conflitos não chegaram a atingir 14% daquele 	total. 

O mês que apresenta maior incidência de conflitos com morte 	é 

setembro, cujos registros assinalam 41 (quarenta e uma) ocorrén 

cias ou 15,7% do total levantado. A seguir, tem-se os meses 	de 

outubro, com 36 (trinta e seis) ocorrências e agosto em 32 (trin 

ta e duas). De outro lado, verifica-se que em fevereiro as ocor 

rências correspondem a 1,5% e em abril registram 14 (catorze)mor 

tos, ou seja, 5,3%. 

Correlacionando-se o número de mortes nos meses com 

as Unidades da Federação em que ocorrem nota-se que, no Estado 

dpPará, onde se registra o maior número de ocorrências, isto é, 

97 (noventa e sete) casos de homicídio, não há qualquer ocorrên 

cia registrada em fevereiro. Por sua vez, é no mês de junho, que 

o Pará apresenta um maior número de ocorrência de homicídios. 

Esta grande variação revela como inadequado o pro-

cedimento de se estabelecer uma média mensal de óbitos por Unida 

de da Federação. Outro padrão explicativo se impõe para dar con 

ta das diversidades. apontadas. 

O ciclo dos trabalhos agrícolas tem sido 	várias 

vezes referido como constituindo-se numa das determinações 	do 

ritmo dos conflitos de terra. Consoante este calendário verifi 

ca-se que o período crítico situa-se entre fins de julho e mea- 
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dos de outubro. Tais meses correspondem, de maneira genérica, 

a uma etapa do ciclo agrícola em que os trabalhadores 	rurais, 

justamente nestas Microrregiões Homogêneas que apresentam maior 

incidência de conflitos, estão começando a preparar os seus ro-

çados. Ë o tempo da chamada "derriba" ou do denominado "broque " 

(expressões usualmente utilizadas no Pará e no Maranhão) em que 

são executados os primeiros serviços de preparação dos terrenos 

para os roçados que dão sequência ao novo ano agrícola. 

O atraso na preparação desses terrenos pode 	ser 

catastrófico, pois os roçados têm que estar prontos quando das 

primeiras chuvas, que deverão ser seguidas da semeadura imedia 

ta • 

Este período que abrange 51,3% dos mortos 	arrola 

dos constitui, portanto, um momento decisivo para as 	unidades 

familiares de pequenos produtores. Trata-se de um momento em que 

as etapas do ciclo agrícola são pouco permeáveis a 	alterações 

no tempo de sua execução. Coincide, neste sentido, com a época 

em que os grandes projetos agropecuários, cujos imensos 	domi - 

nios permanecem via de regra legalmente indefinidos, também rea 

lizam suas atividades de desmatamento. Os projetos agropecuários 

tem que acelerar, neste período, os trabalhos de desmatamento e 

de preparação de terrenos para a implantação de pastagens arti 

ficiais. 

Os interesses conflitantes ressaltam a partir da 

consecução destas referidas atividades numa mesma área. 	Assim 

é que, nestes meses de julho e setembro do corrente ano, verifi 
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DISTRIBUIÇÃO DOS MORTOS POR MÊS ( 1985 ) 

MESES N9 	DE 
MORTOS 

% 

JANEIRO 18 6.89 

FEVEREIRO 04 1.53 

MARÇO 	 16 6.13 

ABRIL 	 14 5.36 

MAIO 	 18 6.89 

JUNHO 	 27 10.34 

JULHO 	 25 9.60 

AGOSTO 	 32 12.26 

SETEMBRO 41 15.71 

OUTUBRO 36 13.80 

NOVEMBRO 	 18 6.89 

DEZEMBRO 	 12 4.60 

TOTAL 	  261 	100.00 

/abe. 

e 

1 

e 

e 

e 

e 

1 
e 

e 

1 

1 
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ca-se que os mandados 	de reintegração de posse se multiplica 

ram. As ações de despejo com solicitação de força policial 	se 

intensificaram e quase todas foram executadas entre . fins 	de 

julho e meados de setembro, a despeito de terem sido emitidos 

os mandados e deferidos pelo Juiz em abril ou maio. Invariavel-

mente provocaram mortes e demais atos de força, que ocasionaram' 

a destruição de casas e benfeitorias. 

Por outro lado, famílias de trabalhadores rurais, 

que há muito haviam sido expulsas daqueles imensos domínios 	de 

pretensão das empresas agropecuárias e que atualmente habitam' 

nas chamadas periferias dos centros urbanos regionais, realiza - 

ram inúmeros deslocamentos para a área rural. Tais deslocamentos 

consistem em atos de "retomada de terras", em que os 	ocupantes 

visam reconfirmar sua condição de posseiros e de agricultores num 

período essencial do calendário agrícola que acatam. Ilustram es 

ta situação, dentre outras, os acontecimentos característicos dos 

conflitos registrados nos imóveis Capetinga (Sul do Pará) e Jua 

riria (norte de Goiás) na região sob jurisdição do GETAT. 

2. Numa tentativa de acompanhar as variações 	dos 

calendários agrícolas das diversas regiões do País e correlacio 

ná-las com a incidência de conflitos com mortes, cabe firmar ai 

guinas distinções. 

No caso das usinas de açúcar de Pernambuco,Paralba 

e Alagoas a maior incidência de assassinatos de trabalhadores ru 

rais ocorre exatamente no inicio da safra, ou seja, em agosto e 

setembro. Este momento é caracterizado pelo deslocamento 	do 



DISTRIBUIÇÃO DOS MORTOS EM CONFLITOS DE TERRA POR 

MICRORREGIÃO HOMOGÊNEA (1985) 

L,11.F 
. 

MRH MUNICIPI O JAN. 
i , 

FEV. MAR. ABR. MAl. JUN. JUL. AGO. SEr. OUT. . DEZ. 

, 
001 Costa Marques 02 1 	- - - - - _ _ - - - 

Ji-Paranã - - - - - - - 02 - 
Presidente Mãdici - - 	. - - 01 - _ - 
Rollin de Moura - - - - 01 - - - _ 
Não Identificado - - - - - - - - - 01 - 

AM 023 Lábrea - - - 01 - - - - - _ _ - 

026 Vila Bitencourt - - - - - - _ - 03 - - 

RR 031 Caracará. - - - - - - - - - 01 - - 

PA 044 Altamira - 	- - - - - - - 01 - - 
São Felix do Xingu - 01 - - - - 
Xinguara 10 	- 03 06 07 08 - - - 02 03 - 	. 

048 Marabá - 02 01 - 01 - - 05 - - - 
. São João do Araguaia - 	- _ 01 - - - _ _ 

049 Conceição do Araguaia - 	- 02 01 - - - - _ - 
Redenção _. - 02 - - 01 - 
Rio Maria 02 	- - 01 - 01 - 01 04 
Santana do Araguaia - - - - 08 - 

051 Ourem - 	- 01 - - - 01 - - - 
Paragominas - 	- - - - 01 06 - - - 

053 São Miguel do Gualaã - 	- - 01 - - - - 

055 Viseu 02 	- 02 01 - - - - - - - _ 	. 
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r 

MUNICIPI O JAN. 
! 

. 

FEV. MAR. ABR. 

_ 

MAI. JUN. JUL. 
, 
AGO. 

- 
SET. OUT. NOV. DEZ. 

MA 101 Godofredo Viana - - ._ - - - - - 01 - - 
Turiaçu 01 - - - - - - - 01 - - 

102 Cajari - - - - - - 02 - - - - 
Santa Helena - 01 - - - - - - - - 
Vitória do ~rim , - - - - - - _, - 01 - 

103 Rosário - - - - - 01 - - - - - - 
106 Bom Jardim - - - - - - - - - - 02 

Lago da Pedra - - - - - - - 01 - - 
Monção - - - - - - 01 02 - 
Santa Luzia - - - - - 03 - 02 02 - 

107 Barahal  - - - - - - - - 05 - 01 
Joselãndia - - - - - - - - - 02 01 
Pio XII - - - - - - 01 - 
São Luiz Gonzaga - 01 - - - 01 - - - - 

108 Godói - - - - - - 01 - - - 
Coroatá - - - - _ _ - 04 01 - - 
Timbiras - - - - - - 01 - - - 

111 Grajaii - - - - - - - _ - 01 _ _ 

113 Colinas - - - - _ 01 - _ - _ _ _ 

- Não Identificado - - - - - - - - - 01 - - 

CE 144 Caucaia - - - - - - - - - 01 - - 

153 Quixadá - - - - - - - - - 02 - - 

155 Jaguaretama - - 01 _ _ - - _ _ - _ _ 

- Não Identificado - - - - I 	- - 01 - - - - - 

MN MN Nal nal Ela ND MN MN 	 IEN 	 GNI MN NE NE IN Mn ME 



U.F MRH MUNICIPI O JAN. 	, FEV. 
ii • • . JUN. • • . OUT. . DEZ. 

n 
PI 121 Luzilãndia - 	- - - - - 02 - - _ _ _ 

N.S. dos Remédios - 	' - - - - - 02 - - _ _ - 
122 Barras - - _ _ _ - _ _ _ 
127 °eiras - - - _ _ _ - - - - - 01* 
128 Ribeiro 	Gonçalves - - - _ _ _ - - - - - 01* 

PE 224 São José do Egito - 01 - 7 - - _ - - - - - 

227 Limoeiro - - - - - - - 01 - - - _ 
230 Aliança - -. - - - - - - 01 - - _ 
232 Agua Preta - - - - - - 04 - - - _ 

Amaraji - - - - - - 01 - _ - Escada - - - - 01 - - - 01 - _ 	• 
Maraial  - -. - - 01 - - - - _ - 
Ribeirão - - - - - - - 02 - - 
São J. da Coroa Grande - - 01 - - - - _ _ _ _ 

AL 243 Palmeira dos Indios - - - - - - - - 01 - - 

BA 302 Cankoolis - - - - - - - 01 - - - 
303 Ibotirama - - - - - - - - - 02 - 
304 Bom Jeus da Lapa - - - - - - 01 - - - 

Paraltinga - - - - - 02 - - - _ 
314 Marcionilio Souza - - - - - - - 01 _ _ _ _ 
322 Camamu - - - - - - - - - - _ 

324 Canavieiras - - - - - - 08 - - _ - Belmonte - - _ - 

iiieCien 

- - - 02 - - 
W. CUimarães _ - _ _ _ _ - - amme01 - 

R 	1.126 rtjeekuffie 	MIM IMO gr - - - ol _ _ _ 
is 



U.F MRH MUNICIPI O JAN. 

. 

!FEV. 
I 
I 

MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. 

, 

AGO. OUT. 

_ 

NOV. DEZ. SET. 

' 1 
MG 402 Mato Verde - I 	- - - - - _ _ _ 01 _ 

Porteirinha - ! 	- - - 02 - - - - _ - I 
404 Bonfinópolis - - - - - - - - 01 - - 

João Pinheiro 01 - - - - - - - - _ 
Unaí - - - - - - - - - 01 - - 

405 S. Romão - - - 01 - - - - - - - -. 
411 Capelinha - 	01 - - - - - - - - - 

Carbonita - - - - - 01 - - - - 
Itamarandiba - - 01 - - - - - - - 
Sen. Mod. Gonçalves - - 01 - - - - - - - - 

412 Malacacheta - - 02 01 - - - - - - ... 
Pote _ _ 01 _ _ _ _ - - - _ _ 

415 Patrocínio - - - - - - - - - 01 - - 
418' Carmésia - - - - - - - - 02 _ _ 

Coluna - - - - - - 01 - - - - 
436 Cipotãnea - - - - ... - - 01 - - - - 

RJ 521 Maje - - - - - - - - 09 - - - 

SP 626 Santo Anastácio - - - - - - - - - - - 01 
641 Iguape - - - - - - - - - - 01 - 
643 São Sebastião - - - - - - - - - - - 01 

PR 701 Campina Grande do Sul - - - - - - - - 02 - 
í - 

- 
712 Abatia - - - - - - - - 01 - - 

1111111 MD EM 111111 EMIL EM GNI MN Mal 111111 GEN 111111111 	me MO gni um 	ipig 



U.F MR11 MUNICIPI O JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. 

, 

DEZ. 
1 

MT 901 Aripuanã - - - - - 01 _ _ _ _ _ 
Juina 01 - 	. - - - - - _ _ _ _ 

902 Pontes e Lacerda - - 01 - - - - - - 01 - - 
903 Tangará da Serra - - - - - - - - - 03 - - 
- Não Identificado - - - - - - - - - - 01 - 

MS 909 Paranaiba - - - - - - 02 - _ _ _ _ 

GO 921 Itaguatins - - - - - 01 - - - - _ 
Sítio Novo - - - - - - - - 01 - - TOcantinõpolis - - - - - 01 - - - - - 

922 Arapoema - - - - - 01 - - - - - _ . 
927 S.João da Aliança - - - - - - - - - 01 - - 
930 Carmo do Rio Verde - - - - - - - - 01 - - 

Israelandia - - - - - - 03 - - - - 
- Não Identificado - - - - - - - 08 - - _ _ 

(*) Trata-se de situações em que não se tem confirmado com exatidão o 
mês da ocorrência e em que se adotou o critério de inclusão no 
último mês do ano , quer dizer, em dezembro. 

IBM affill MI MI 8181 	Mi SEI MN ME MN 11511 RIM In 	 igge 
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trabalho nos roçados familiares para as plantações de cana 	e 

pelos ajustes salariais. Os percentuais da remuneração por produ 

ção são estabelecidos no decorrer deste período. Observa-se que, 

nestas regiões, na entresafra, o trabalho nos canaviais é prati- 

camente na diária e poucas atividades são remuneradas por 	tare 

fa. Na Região Nordeste as campanhas salariais também começam no 

inicio de agosto e se intensificam a partir da segunda semana de 

setembro. A metade das ocorrências registradas em 	Pernambuco 

ocorre justamente neste período. 

Assim, no mesmo dia que deflagrou a campanha sala- 

rial dos 240 (duzentos e quarenta) mil trabalhadores rurais 	da 

região canavieira de Pernambuco, em 02 de setembro de 1985, 	a 

FETAPE registrou sua primeira baixa: Evandir Pereira da 	Silva , 

27 anos, Presidente do STR de Aliança, foi assassinado com 	um 

tiro de espingarda, calibre 12, no quintal de sua residência no 

Engenho Canguá(Cf. ocorrência n9 155). 

No caso dos castanhais nos Municípios de Xinguara 

e São João do Araguaia, no Estado do Pará se registram 26 ( vinte 

e seis) casos de homicídio de trabalhadores rurais. Ainda 	que 

um terço deles tenha ocorrido no período da coleta, isto é, 	de 

novembro a março, nota-se que os demais ocorreram fora 	desta 

etapa do ciclo. Constituem-se, porém em chacinas, que objetiva-

ram eliminar grupos familiares inteiros, escapando portanto, aos 

choques regulares de interesses. 

As 6 (seis) mortes de garimpeiros, registradas 	no 

Amazonas e em Goiás, ocorreram em julho e outubro, ou seja, 	no 
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trabalho nos roçados familiares para as plantações de cana 	e 

pelos ajustes salariais. Os percentuais da remuneração por produ 

ção são estabelecidos no decorrer deste período. Observa-se que, 

nestas regiões, na entresafra, o trabalho nos canaviais é prati- 

camente na diária e poucas atividades são remuneradas por 	tare 

fa. Na Região Nordeste as campanhas salariais também começam no 

inicio de agosto e se intensificam a partir da segunda semana de 

setembro. A metade das ocorrências registradas em 	Pernambuco 

ocorre justamente neste período. 

Assim, no mesmo dia que deflagrou a campanha sala- 

rial dos 240 (duzentos e quarenta) mil trabalhadores rurais 	da 

região canavieira de Pernambuco, em 02 de setembro de 1985, 	a 

FETAPE registrou sua primeira baixa: Evandir Pereira da 	Silva , 

27 anos, Presidente do STR de Aliança, foi assassinado com 	um 

tiro de espingarda, calibre 12, no quintal de sua residência no 

Engenho Canguá(Cf. ocorrência n9 155). 

No caso dos castanhais nos Municípios de 	Xinguara 

e São João do Araguaia, no Estado do Pará se registram 26 ( vinte 

e seis) casos de homicídio de trabalhadores rurais. Ainda 	que 

um terço deles tenha ocorrido no período da coleta, isto é, 	de 

novembro a março, nota-se que os demais ocorreram fora 	desta 

etapa do ciclo. Constituem-se, porem em chacinas, que objetiva-

ram eliminar grupos familiares inteiros, escapando portanto, aos 

choques regulares de interesses. 

As 6 (seis) mortes de garimpeiros, registradas 	no 

Amazonas e em Goiás, ocorreram em julho e outubro, ou seja, 	no 
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período em que os garimpos são reabertos à atividades mineradora. 

Os 05 (cinco) homicídios registrados em torno 	da 

coleta do coco babaçu, ocorridos no Estado do Maranhão, nos Muni 

cipios de Coroatá e Cajari também ocorreram em agosto e setembro, 

quando da coleta. 

Dos 13 (treze) casos de peões assassinados, nos Es-

tados do Pará e de Goiás, 11 (onze) ocorreram em agosto e setem- 

bro. Trata-se do período das derrubadas. Estas situações 	são 

as mais difíceis de se obter informações ou elementos 	descriti- 

vos. As próprias condições de trabalho ditam tais dificuldades: 

distãncia do grupo familiar, trabalho em regiões de difícil aces-

so, trabalho ilegal não se tendo documentos .comprobátórios etc . 

Também na chamada Amazônia Ocidental, que 

de os Estados do Acre e de Rondônia, a maior incidência 

tos se dá durante os desmatamentos do inicio do verão. 

compreen- 

de confli 

De Julho 

    

até setembro ocorrem os denominados empates, isto é, ações 	que 

os seringueiros executam em grandes grupos no sentido de impedir 

a derrubada da floresta e dos seringais nativos. Trata-se 	de 

preservar áreas de seringais que passaram ao controle de agrope-

cuárias do Centro-Sul do Pais, principalmente nos Vales dos Rios 

Acre e Purus, e que tem sido devastados para ceder lugar a pasta 

gens artificiais. 

As ações de saque da produção, em que os paióis e 

depósitos de cereais são pilhados por pistoleiros, se 	sucedem 

no período que segue imediatamente à colheita. Casas são destrui 

das, as famílias são trucidadas ouafastadas dos locais de moradia 

e a colheita é apropriada pelos malfeitores. O roubo da produção 
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agrícola ã mão armada, seguido de homicídios intencionais, desar 

ticula por completo a pequena produção e o possível fundo de re 

serva para o ano que segue. Desorganiza o processo de produção 

permanente, porquanto compromete elementos que poderiam assegu-

rar a reprodução do grupo doméstico e de suas condições materiais 

básicas. Ao se verificar uma incidéncia deste tipo de ação 	no 

mês de junho, consegue-se avançar na explicação do elevado índi- 

ce de criminalidade que o referido período apresenta, ou 	seja , 

10,3% do total de homicídios. Isto o aproxima dos demais 	meses 

de pique e revela que não só a terra, mas também a apropriação da 

produção camponesa delineia-se com um dos objetivos da ação 	de 

pilhagem, que os grileiros tem regularmente empreendido 	contra 

os posseiros. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que as águas come 

çam a baixar prenunciando o início dos conflitos em praticamente 

toda a região Amazônica. O regime de chuvas conjugado com pró- 

prio ritmo das atividades previstas no calendário agrícola 	indi 

ca as alterações havidas. 

A convergência da maior parte dos conflitos 	nos 

meses de agosto e setembro, em diferentes regiões do Pais, e 	em 

atividades econômicas as mais diversas, estaria fundada num 	con 

fronto de interesse relativo ao domínio e às formas de 	apossa 

mento de extensas áreas, assim como aos choques ao nível 	das 

relações de trabalho. 
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NEDIDASAWDeRs PELO NIRAD - INCRA 

Uma das considerações elementares concernentes 	às 

medidas adotadas face a estesconflitos, é a constatação 	de 

que os órgãos federais e estaduais competentes precisam 	se 

articular para enfrentar as ameaças e os atos de 	violência 

partidos de interesse contrários à implementação da 	Reforma 

Agrária. O MIRAD e o INCRA, voltados para a aplicação de 	um 

projeto econômico e social de Reforma Agrária, não estão equi 

pados para fazer frente a estas ameaças e à elucidação dos cri 

mes cometidos em disputas de terra. Uma atuação direta do Mi-

nistério da Justiça e de órgãos estaduais competentes torna- 

se essencial para desativar e desarmar as milícias 	privadas, 

que disseminam pânico e medo; para agilizar a apuração de cri 

mes contra trabalhadores rurais, instaurando os inquéritos de 

vidos; para ordenar a correição de cartórios, que emitem 	os 

documentos 	atestadores de apossamentos ilegítimos 	que 

resultam em atos de força bruta; e, sobretudo, para evitar que 

persistam as ações de constrangimentos físicos e violências tor 

nadas frequentes na execução dos despejos judiciais. 

O reconhecimento destas competências e atribuições 

respectivas não significa porém, que o MIRAD não se preocupe 

quanto ã violência e não tenha um plano definido de ação e in-

tervenção direta face aos conflitos de terra. Verifica-se, em 

decorrência, que face às situações inventariadas neste levanta 

mento, em larga medida o MIRAD e o INCRA já atuaram in loco.  

Tal intervenção tem ocorrido através da criação de Grupos de 
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Trabalho, compostos de seus próprios técnicos, com função pre-

cipua de solucionar conflitos agrários nos próprios locais em 

que se manifestaram, numa relação direta com as partes interes 

sadas. Para tanto,mencionemos trabalhos já realizados 	no 

Sul da Bahia, nos Oeste de Santa Catarina e do Paraná, no Nor-

te de Goiás, no Sertão Central do Ceará no Sul do Pará e na 

Pré-Amazônia Maranhense. Outra modalidade de intervenção tem 

ocorrido através da criação de Comissões Interministeriais, in 

tegradas por representantes do MIRAD, do Ministério da Justiça 

e do Ministério do Interior, dentre outras. Já estiveram em á- 

reas conflitadas envolvendo colonos e grupos indígenas 	do 

Oeste de Santa Catarina, no Mato Grosso e naBahia.Pm:outrolado 

aquelas Comissões Interministeriais, com participação 	apenas 

do MIRAD e do Ministério da Justiça, já atuaram diretamente no 

Sul da Bahia, no Mato Grosso , e nos Vales do Itapecuru e 	do 

Pindaré, no Estado do Maranhão, logrando atenuar os conflitos. 

No que concerne aos aspectos fundiários, específi 

cos, os resultados mais imediatos deste trabalho de interven-

ção direta do MIRAD-INCRA consistem em medidas da seguinte or 

dem: 

- instruir processos de desapropriação por interesse 

social; 

- agilizar os processos que já estão em uma etapa a-

vançada de tramitação; 

- encaminhá-los ã Presidente da República. 

Os resultados de médio prazo mais conhecidos dizem 
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respeito aos processos já instruídos ou que -estão em tramitação, 

aos decretos de desapropriação, já assinados e publicados 	no 

Diário Oficial (Vide Lista em Anexo), e à atuação do MIRAD no 

Grupo de Trabalho Interministerial (Dec. n9 88.11(/83) com res 

peito aos processos de demarcação das áreas indígenas. 

A nova sistemática, com a revisão dos procedimentos, 

administrativos, que começa a ser implantada pela DF, e 	os 

trabalhos em curso na Coordenadoria de Terras Indígenas e na 

Coordenadoria de Conflitos Agrários tem concorrido, 	dentre 

outros, para garantir a implementação de medidas atenuadoras ' 

daqueles conflitos de terra mais acirrados. Os quadros demons-

trativos e as atividades enunciadas ilustram de maneira generi 

ca esta proposição, assim comoas demais relativas ao processo 

de Reforma Agrária como um todo. 

Quanto às medidas pensadas num prazo maior pode-se 

alinhar, dentre outras, aquelas concernentes à situação 	dos 

imóveis em que se registram os conflitos de terra aqui referi-

dos. Constata-se que inúmeros destes imóveis são classificados 

como latifúndio _e que seus respectivos domínios são, em gran 

de parte, resultado de concessões de grandes extensões de ter 

ras públicas feitas nas duas últimas décadas a grupos econõmi 

cos. O MIRAD e o INCRA objetivam o exame das possíveis irregu 

laridades que os caracterizam. Pretendem que, uma vez apuradas, 

revertam estas terras ao patrimônio público para assentamento 

de trabalhadores rurais, logrando assim contribuir para 	ate 

nuar a tensão social, notadamente nestas regiões de ocupação 

recente. Como medida preventiva visam ainda o pronto cancela- 

mento das concessões de terra públicas já autorizadas, 	porem 

ainda não efetivadas, e a suspensão imediata de concessões por 
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um determinado período, até que o MIRAD e o INCRA consigam to 

mar uma decisão definitiva quanto ao destino dessas terras. 

De outro lado, estão sendo realizados também estu 

dos, com o objetivo de inventariar a relação dos imóveis 	ru- 

rais que os bancos oficiais e particulares detém como resulta 

do de execução de hipotecas. Trata-se de imóveis 	recebidos 

por estas entidades como pagamento de dividas. Estas denomina 

das "terras de banco" serão adquiridas através de titulo 	da 

divida agrária e destinadas ao assentamento de trabalhadoresru 

rais. 
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O instrumento de desapropriação 

De 02.07.85 a 30.12.85 foram encaminhados 

Presidéncia da República,pelo MIRAD, 66 (sessenta e seis) 	pro- 

cessos de desapropriação por interesse social. No mesmo perío- 

do, foram assinados pelo Exmo. Sr. Presidente da República 	57 

(cinquenta e sete) Decretos de Desapropriação, sendo que,destes, 

50 (cinquenta) foram publicados no Diário Oficial da União 	até 

31.12.85, abrangendo um total de 165.196,5221 ha, conforme 	se 

pode verificar no quadro a seguir exposto. 

Os 07 (sete) restantes, embora assinados no exer- 

cício de 1985, sõ entraram em vigor em 1986, a partir da 	data 

da publicação, e abrangem 34.023,1419 ha. 

Dentre os processos encaminhados pelo MIRAD 	à 

Presidência da República, destaque-se ainda a prorrogação 	de 

um Decreto de desapropriação por interesse social e a declaração 

de 238.750 ha no Estado da Bahia e de 140.380 ha no Estado 	de 

Pernambuco como prioritários para fins de _Reforma Agrária. Po's 

teriormente, dentro desses perímetros declarados área prioritá- 

ria para fins de Reforma Agrária, serão desapropriadas os 	imó- 

veis para assentamento da população a ser remanejada da região 

inundada pela Barragem de Itaparica. 
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Em termos de atualização destes dados e para compor 

um quadro demonstrativo mais completo acrescente-se àqueles 07 

(sete) anteriormente mencionados, 12 (doze) outros que foram i-

gualmente publicados no Diário Oficial da União, em 1986, abran 

gendo uma área de 157.990,5199 hectares. 

Deste conjunto de decretos de desapropriação por in-

teresse social verifica-se que cinco deles referem-se a imóveis 

em que foram registrados, no decorrer de 1985, conflitos 	de 

terra com mortes. 

Frise-se, entretanto, que a morosidade no ato 	de 

imissão de posse tem relativizada a eficácia do instrumento de 

desapropriação por interesse social. Constata-se que das mais de 

setenta áreas declaradas de interesse social para desapropriação 

entre julho de 1985 e fevereiro de 1986, ocorreram tão 	somente 

14 (catorze) casos em que o INCRA se imitiu na posse. A mais re 

cente imissão data de 06 de fevereiro de 1986. Percebe-se,pois , 

que as ações tem tramitado sem maior agilização no domiri.io 	do 

Judiciário. 

Semelhante dificuldade que evidencia sérios impasses 

ã aplicação do PNRA, finda por acentuar os conflitos. O extenso 

intervalo entre a publicação do Decreto e o ato de imissão 	de 

posse tem concorrido para agudizar os casos de violência e para 

a manutenção do clima de intranquilidade e tensão em 	regiões 

criticas. 
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imóveis DESAPROPRIADOS EM QUE SE REGISTRARAM CONFLITOS COM 

MORTES DURANTE O ANO DE 1985 

!NOVEL ,  MUNICIPIOAREA DESAPROPRIADA NV DECRETO DATA/PUBLIC. NV FAMILIA 

DOM JESUS DA LAPA 
(Peoxim e 	Sacampal 

CANAVIEIRAS - DA 2.842,5639 91.616 	- 05.09.85 

29.11.85 

18.12.85 

ia 

FAZENDA CAPE1ANGA REUENçA0 	- PA 8.712,G000 92.012 100 

FAZENDAS REUNIDAS SERROTE 
BRANCO/LUIS FERREIRA 

JAGUARLTAMA-CE 9.227,3287 92.155 138 

FAZ.JONCON E TRÊS IRMÃOS CONCEIÇA0 DO ARAGUAIA-PA 26.220.8700 92.275 08.01.86 336 

COLÔNIA vtlwr IIRMLEINA 1:ANTANA DO ARAGUAIA ..). 	116 .0).85 

EIS MIM MI MD RIM MO GNI GNI Gil MI MN MN 1111/ ale MB EM MIEI 
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Medidas relativas às terras indígenas 	

fli / - 

A Lei n9 6001/73,conhecida como Estatuto do Índio, 

fixa um prazo de 5 anos para a demarcação de todas as terras in 

dígenas existentes no Pais. De fato, muito pouco foi feito nes 

te sentido- Um estudo datado de 1982 indica 	que apenas 	32% 

das terras indígenas já identificadas estavam efetivamente 	de- 

marcadas, faltando ainda demarcar 27,8 milhões de ha, 	compreen 

dendo 	68% do total destas 

Até o ano de 1983 a regularização das terras indi 

genas dependia exclusivamente da FUNPI. As causas da 	lentidão 

do processo eram então atribuldas á própria natureza e à preca-

riedade do órgão tutor, limitado por grandes resistências poli 

ticas a sua ação e decisões (o que lhe impunha severa 	escassez 

de recursos e selecionava de modo muito desfavorável o seu pes-

soal). 

Em 1983 o Decreto n9 88.118 éstabeleceu novas nor 

mas quanto à demarcação e delimitação das terras indígenas, en- 

tregando o processo decisório à esfera interministerial, 	onde  

atuava um grupo de Trabalho , integrado por FUNAI,MINTER e MEAF. 

Apesar da coordenação formal dos trabalhos deste GT permanecer 

com a FUNAI, era resguardado um poder último de decisão aos dois 

ministros citados, a quem caberia posteriormente aprovar o pare 

cer emitido pelo GT. 

Os resultados desta nova sistemática foram extre - 

mamente negativos para os povos indígenas. 

Das 14 (catorze) propostas encaminhadas pela FUNAI 

no ano de 1983, totalizando 1.139.838 ha, nove foram aprovadas 
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cinco nesse ano e quatro já no ano seguinte', correspondendo a 

85,4% do volume total de terras sugerido. 

No ano de 1984 a situação tornou-se ainda 	mais 

desfavorável do ponto de vista da viabilização dos direitos indi 

genas. Foram encaminhados pela FUNAI 28 propostas ao GT, totali 

zando 14.200.000 ha, dessas sendo aprovadas apenas cinco 	ainda 

nesse ano, correspondendo a somente 12,3% do total de terra suge 

rida. No final de gestão MEAF, no inicio de 1985, duas 	novas 

áreas foram aprovadas pelo GT e decretadas, totalizando 	mais 

460.000 ha. 

Foi perante este quadro que o MIRAD veio a inte-

grar este GT em substituição ao extinto o_.~,.tendo herança o im 

passe provocado por um conjunto de 26 áreas para delimitação e 

11 para homologação de demarcação. 

As necessidades dos índios no entanto persistem e 

27 novas áreas foram encaminhadas para delimitação no 	correr 

de 1985. 

A postura assumida pelo MIRAD dentro deste GT foi 

a de apontar os pontos de estrangulamento aí existentes,critican 

do a sistemática instituída como excessivamente longa e comple- 

xa, apontando a necessidade de democratização das decisões 	do 

GT, com a participação dos beneficiários e a visualização social 

da tramitação dos processos. 

Face às demandas cotidianas e imediatas dos índios, 

porém, ao MIRAD impunha-se a -_aIternativa de participar do 	GT 

e tentar acelerar o seu lento ritmo de funcionamento. Isso foi 
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feito, contrastando fortemente com o rendimento do GT nos 	anos 

anteriores, sendo então aprovadas 26 áreas, totalizando 5.902.603 

ha (o que representa mais de 3,4 vezes o total de terras viabi-

lizado pelo GT nos períodos anteriores). Ê fundamental destacar 

que tais medidas permitiriam atender as necessidades básicas de 

terra de 22 povos indígenas, beneficiando diretamente 	19.491 

índios. 

O que foi realizado, entretanto, fica muito aquém 

das atividades executadas pela Coordenadoria de Terras Indígena 

do MIRAD, que já apreciou a quase totalidade destes processos, e 

laborando Informações Técnicas que virão,no momento oportuno, a 

fundamentar o voto do MIRAD no interior deste GT, bem como en 

trando em contato com as Diretorias Regionais do INCRA no senti 

do de indicar terras e viabilizar o assentamento de posseiros ' 

incidentes dentro de tais área 

Ocorre que a aprovação das áreas depende 	também 

de fatores externos ao MIRAD: a) a convocação de reuniões e 	a 

definição da pauta dessas reuniões é uma atribuição da 	FUNAI, 

representada pelo seu Presidente; b) o Parecer do GT, após assi 

natura do Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, deve 

ser assinado pelo Ministro do Interior e só então é remetido ao 

Presidente da República para a emissão do Decreto. 

As mudanças ocorridas na FUNAI, com a existência 

de cinco gestões durante o ano de 1985, dificultaram a realiza 

ção de reuniões e o estabelecimento correto de prioridades para 

as pautas. 
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Conforme mostra o quadro II, existe um 	conjunto 

de ãreas que se encontram na situação descrita no 'item b acima. 

O quadro III, por sua vez,ilustra a tramitação de processos, lo 

calizando e datando todos os fluxos verificados. 
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9UADRO I  : Proces,,. de delimitaçá, aprovados pelo Grupo de Trabalho Intermlnàsterial do Decreto n9 8.1 

teferenteb ao ar c de 1985 (9estibc. MIRAD). 
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(*DM ~DAS MO*05 INDIGITAS WUPERFICIE Povos rwpIceas/PoPuLAÇADAPROVACA0 	ct DECWWTO 

Cl Kayapb(PA) 539.000 ha Kayapó/Gorot1re/1.356 Reunião - 	03.05.1985 91.244, 	de 	09.' 

02 Walipi(AP) 543.000 ha Walép1/274 Parecer n9 	049, 	de 
03.05.1985 - 

03 Tubareo/Latunde(RO) 118.000 	ha Alkana/Latundé/Sabané/ 
95 Parecer n9 	077, 	de 

03.05.1985 - 

04 Xakarari(RO/AM) 157.540 	ha Kaxarar1/153 Reunião de 03.05.1985 
Parecer n9 046, 	de 
03.05.1985 - 

05 Nukini (AC) 30.900 ha Nukin1/244 Reunião - 03.05. 	1985 
Reass1nadc 	 em, 
17.12.85,Parecer 	n9 
047. 

06 Uru-Eu-Wau-wau(RO) 1.832.300 ha Uru-Eu-Wau-Wau/1.200 Parecer n9 	, 	de 
.07.1985 91.416, 	de 	09.0 

07 Toldo Chimbangue(SC) 968 ha 	Kain9anj/9D Acordo Interministe - 
rial(MINTiR/mIRAn,m3, 
SEPLRN) 	de 	23.09.1985 92.253 de 	30.1Z 

596.000 ha Ticuna/8.000 Parecer n9 071, 	de 
26.09.1985 . 05 Evare 1 	(AM) 

165.000 	há . T1cuna/1.230 Parecer n9 070, 	de 
26.09.1985 - 09 Evare 11 	(AM) 

1.450 	ha 1lcuna/565 Parecer n9 060, 	de 
26.09.1985 - 

-- 
10 Sahto Antonio 	(AM) 

700 ha Ticuna/133 Parecer n9 075, 	de 
26.09.1985 - 11 bom Intento(AM) 

12 São Leopoldr, 	(AM) 55.000 	ha , Ticuna/377 Parecer n9 079, 
26.09.1985 	

de 
- 

13 Feijoal 	(AM) 40.200 	ha Ticuna/905 Parecer n9 	079, 	de 
26.09.1985 

125.00U ha Ticuna/1275 Parecer n9 077, 	de 
26.09.1985 - 14 Vu1-Uata-ln(AM) 

121.000 ha Ticuna/1250 Parecer n9 076, 	de 
26.09.1985 - 15 Betén1a 	(AM  l 

328.160 ha Manchineri/Jaminawai730 Parecer n9 073, 	de 
03.10.1985 92.013 de 	28. 16 M arcadate 	(AC) 

I 	56.800 ha 	Bakair1/327 Parecer n9 063, 	de 
17 Bakairl/Paxola 	(MT) 

e 
e 
e 
1 



nr. 

QUADRO II : RESUMO DOS PROCESSOS DE DELIMITAÇÃO APROVADOS NO GT - INTERMINISTERIAL 

FASE A.Is. SUPERFICIE BENEFICIÁRIOS 

- EM DELIMITAÇÃO (APROVADAS PELO GT)* 18 2.947.013 ha 13 povos/15.405 Indios 

- DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO DA DELIMITAÇÃO 08 2.956.290 ha 09 povos/ 4.066 Indios 

T 	o 	t 	a 	1 	  26 5.902.603 ha 22 povos/19.491 Índios 

N o t a : Nesta fase estão incluídos os processos assinados no GT, aprovados pelo Minsistro do MIRAD 

encaminhados ao Ministro do INTERIOR p/assinaturas e posterior envio à Presidência da Re-

pública. 

ozé 

=I MINI MIN NEN MINI INRI NEN em 	INII MINI MIN MIN Nal MN NE SN UNI MN MN 
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1 
FLUXO DL CIRCULAÇÃO DOS PROCESSOS DE ÁREAS INDIOENAS APROVADAS NO GT/86 .116 / 8f ) 

1 
e 
1 
e 
1 
e 
e 

1 

1 

A I ENOKMINHAMENTO 
RUNAI 

REUNIÃO G? 
INTERAINISTERIAL 

ENCAMINHAMENTO 
MINTEk/MIRAD 

i 	APROVAÇÃO 
1 	MINISTROIMIRAD 

ENCAMINHA. 
MINISTRO/ 

LVARE I MLAu nv 	031 
de 	08.09.1955 26.09.85 16.10 

i 

18.10 21.10.6 

EVARE II MEMC. NV 	032 
de 	06.06.19E5 26.09.65 16.10 16.10 21.10.6! 

57,0 LEOPOLDO MEM.:) nV 	037 
de 	06.06.1955 26.09.65 16.10 16.10 21.10.65 

bETAN1A REMO nV 	036 
de 	0E-06.19E5 26.09.65 16.10 16.10 21.10.65 

SANTO ANTONIO 	MEMO n4 	035 
de 	06.06.1965 26.09.85 16.10 16.10 21.10.65 

FEIJOAL 	 REW-. n9 	033 
de 	GE.06.19E5 26.09.65 36.10 

i 
16.10 21.10.65 

VUI—UATA—IN 	 MI-MO bY 	() !e, 

I 	de 	06.06.2965 26.09.85 
! 

16.10 16.10 21.30.65 

KDA INTENTO 	 REMO n4 	034 
, 	de 	05.05.19E5 26.09.65 16.10 16.10 21.10.85  

PIRAXLIÁ MEM. . n9 	05.0 
de 	26.09.19E5 01.10.85 16.10 18.10 21.10.85  

NUkINI REMO nV. 	004 
de 	25.01.19E5 03.05.65 17.05.65 21.06.85 21.06.85  

WAIAPI REMC, nv 	046 
de 	09.11.1984 03.05.85 17.05.85 21.06.85 21.06.55 

KAXARARI REM:: n9 	046 
de 	25.01.19E5 03.05.85 17.05.65 21.06.85 21.06.65  

TUBARÃO MLMJ nv 	52i 
de 	G4.06.1954 Os . 05.65  17.05.85 1 21.06.85 

, 

- 

21.06.65 

IORD MLMU nv 	023 
de 	01.63.19E5 09.10.85 - - 

AR IP UANÀ REMO n4 	021 
de 	15.06.19E5 09.10.65 - 	

. 
1-  - 

 

POYANANA MEM.) n4 	045 
de 	31.10.19E4 26.01.66 -  - 

IGARAPE DO CAUJW 

1  

REMI) n4 	024 
de 	24.06.19E5 26.10.86 - 

e 

1 



116 
i1R. Ici f,),-ii035- 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que os conflitos agrários sempre foram  

"administrados por crise" ou em "carater emergencial" 	menospre  

zando quaisquer possibilidades administrativas de tornar regular 

a intervenção dos órgãos fundiários e que prevaleceram as regras 

instituidas informalmente pelos denominados "bombeiros", que fa 

ce ã emergência de uma situação de conflito eram chamados a 	a- 

tuar; 

trata-se de estabelecer uma sistemática para 	ava- 

liar, decidir e adotar medidas regulares face aos conflitos agrã 

rios, rompendo com esta postura tradicional. Os procedimentos que 

justificavam tal postura revestem-se de elementos de permanência 

e parecem mais correlatos a uma visão disfuncional dos confli-

tos. Agia-se circunstancialmente e não havia compromissos maio 

res de modificações profundas na estrutura agrária, como ocorre  

agora a partir do P.N.R.A.. Face a este novo contexto 	impõe- 

se uma redefinição dos procedimentos rotineiros e a instituição 

de uma outra sistemática, de características frontalmente diver- 

sas, posto que mais colada ã própria dinâmica dos 	movimentos 

sociais. 

Assim, pode-se asseverar que as áreas de conflito 

estão sendo objeto de uma sistemática de intervenção especifica, 

que se encontra em processo de redefinição e aperfeiçoamento. A-

lém da atividade de identificação das áreas de conflito e tensão 

social está em curso uma reestruturação administrativa para dar 

respostas ágeis aos conflitos existentes ou aos que vierem 	a 

surgir, simplificando os procedimentos que orientam a desapro-

priação das áreas para assentamento dos trabalhadores rurais ou 

a adoção das demais medidas julgadas oportunas. Entretanto, 	só 
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ganham sentido pleno se for considerado o papel relevante do Po 

der Judiciário na apuração dos atos de violência no meio rural, 

viabilizando a celeridade dos procedimentos e implementando me 

canismos tendentes a atenuar o clima de tensão social e a pron-

ta resolução dos conflitos de terra. 
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D'rK- 	1,035 
CHACINA DE TRABALHADORES RURAIS EM SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 

"Nb dia 13 de junho de 1985, por volta das 8 horas da 	ma- 

nhã, no Em 30 da Transamazõnica, no Castanhal Ubá, em São João do Araguaia, 

sob o comando do Sr. Edmundo Virgulino, seis pistoleiros chacinaram traba-

lhadores rurais. 

OF ATO 

Utilizando um táxi Corcel II branco, de sua propriedade, Ed 

mundo Chegou na área, acompanhado de 6 pistoleiros, sendo que um era arre 

.0doseu,de nome "Santinho". Imediatamente, às margens da rodovia Transa-

mazOnica, em área do DNER, em plena luz do dia, chacinaram de maneira bru-

tal e fria, João Evangelista Vilarins, casado, 30 anos, pai de dois filhos 

menores, e Francisco Pereira Alves, solteiro, 18 anos. 

Em seguida os mesmos continuaram a sua viagem de terror e 

morte pela rodovia. No caminho encontraram o lavrador Manoel Guedes, que-

rendo matá-lo no ato. Foi quando um dos pistoleiros, de nome Evandro Gue 

des, reconheceu ManoP1 como sendo seu irmão,ordenando-lhe que 	corresse, 
porque senão seria morto. Pegaram a estrada que vai para a Consulta,passan 

do na casa dum morador conhecido como Raimundo e dirigiram-se para o local 

da outra chacina. Sempre acompanhados de Edmundo Virgulino, massacraram os 

traelhadores rurais Luis Carlos Pereira de Souza, casado, 32 anos e Januá 
rio Ferreira Lima 27 anos uma mulher chamada Francisca, 13 anos, grávida de 

4 meses, sendo que seu marido, de nome Adárcio de Souza está  desaparecido. 

As duas barracas que esses trabalhadores ocupavam foram queimadas, cam to-

dos os pertences dentro. 

Tambem foram feridos, à bala, os trabalhadores rurais João 

Freitas do Amorim, 45 anos, no joelho direito e Manoel Cezar Ribeiro, 	22 

anos, na mão direita. Os mesmos fizeram curativos no SESP de Marabá, não 

se sabendo até agora seu paradeiro. 

Informados desses fatos por trabalhadores que conseguiram ' 

escapar da bestialidade de Edmundo e seus sequases, comunitários e fami 
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liares foram imediatarrente resgatar os corpos de João Evangelista Vilarins 

e Francisco Pereira Alves, às margens da Transamãzonica, no EM 30. Nó sãba 

do, o sargento PM SPb,Rstião, responsável pelo destacamento de São Domingos 

do Araguaia, requisitou o carro TOyota da Sagri, para se deslocar até 	a 

estrada da Consulta e fazer o levantanento da situação. Lã encontrou 	2 

corpos. Como já estava escurecendo, teve que voltar à São Domingos. 

Nb domingo, articulou-se uma comitiva composta de menbrcs 

da CPT local, do Diretório do PMDB de São João do Araguaia e Márabã, 	o 

soldado PM Aàcãntara de São Damingos, dois repórteres da Revista "ISTO É " 

e moradores de São Domingos para fazer uma visita à área. Chegando, encon 

trou dois coipos em estado de putrefação, sendo de JanllArio e Luiz Carlos. 

Descobriu,se ainda, pela presença de urubás, um terceiro corpo, o da mulher 
grávida de nome Francisca. Voltando ã Marabá, o advogado da CPT, na segu.r2 

da-feira, foi até a delegacia regional de polícia do Sul do Pará solicitar 
a ida até a área de nédico legista. Neste mesnu dia, à tarde, membros 	da 

CPT, um investigador de policia e o legista voltaram á área para fazer 	a 
autópsia. 

Na tPrça-feira, não tendo a policia condições de fazer 	o 

seu tratWho, o advogado da CPT, acampanhado pelo Coordenador, dirigiu,-se 
para São Domingos, a fim de conduzir as testemunhas para deporem na Dele 
gacia Regional de Marabá. Chegando em São Domingos , às 15.45 hs, 	foram 

informados de uma nova chacina na Vila Ubá, localizada no EM 40, entroca-

mento de São João do Araguaia. Após informar a CONTAG em Brasília a equipe, 

acrescida de moradores e sindicalistag de São Domingos, foi até a Vila MA. 

Lá confirmaram que as 15:00 hs do mesmo dia, 3 homens um forte, um herbudo 
e um fino, alto e branco entraram na casa do trabalhador rural José Perei-

ra da Silva, animador da comunidade, conhecido cario Zé Pretinho, começando 
imediatamente o massacre, atirando e matando José Pereira da Silva, casado, 

5 filhos, Waldemar Alves de Almeida, casado, 35 anos, 4 filhos. Waldemir 

da Conceição, irmão de Waldemar, presenciou tudo, conseguindo escapar. Con 

tou que antes de morrer, seu irmão Waldemar conseguiu pegar um facão, ferin 
do levemente o pistoleiro mais forte, na mão e no ombro. Comenta-o que es-
te pistoleiro é o tal "Sebagtião da Terezona", camo é conhecido na região. 
Os três pistoleiros fugiram em um carro marron claro, que os esperava com 
o motor ligado. Moradores do lugar informaram que Edmundo Virgulino foi vis 
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to, neste meio tempo, em outro carro, dirigindo-se ãMarabã. Na hora 	da 
Chacina o filho de "Santinho", empregado do Edmundo, que estava na escola 

da Vila Ubá, escutando os tiros, exclamou: nmorreu Zé Pretinho", dizendo 

que os invasores das terras do Edimando todos iriam morrer. 

Retornando ã Marábe, o carro da CPT foi parado, no posto 
da Policia Rodoviária, para visto do documento. Atres dele parou o carro 

do fazendeiro João Oscar Miranda. O motorista do mesmo contou o seguinte: 

"De madrugada, o empregado, de nome Nelson Ribeiro, esteve esperando o ca 

minhão do leite, vindo de São Domingos para Marabá*, no Em 26 da 	Transama 
z5nica. Passou um carro com pistoleiros que o assassinaram, com mais de 40 

tiros. Moradores de uma casa vizinha confirmaram ter escutado os 	tiros. 

Dia 19 sou-se que, no dia anterior, por volta de 1 hora 
da tarde, Jose Rirão da Rocha Filho, Manoel Féreira Gonçalves e seu 	com- 

panheiro Edgardo, voltando de sins roças, pela TransamazOnica, foram para 

dos por um carro Corcel II, que vinha de Marabá, com 5 pistoleiros, 	os 

quais, 	perguntaram 	de onde eles eram e se sabiam quem tinha toca 

do fogo nas rAsas da beira da estrada. UM pistoleiro magro e moreno bateu 

no José Ramão, cam a coronha do revólver e mandou os très deitarem-se 	no 
chão, dizendo que iam morrer. Todavia, um pistoleiro moreno e forte, que 
parecia ser o chefe, por nome W-estião, pediu para não matar, porque não 

tinham nada a ver cam o "peixe". Porém, o pistoleiro magro e baixo ainda 

aproveitou para dar uma lapada de facão no Jose, duas lapadas no Manoel e 

um golpe de revólver no Edgardo." WWIZS: COMISSAD PASTORAL DA TErtRA - CPT, 

MARABA, DIOCESE DE MARABÁ - 22 de junho de 1985J 

Vide no Quadro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorrências que correspon 
dam aos seguintes nçàmeros de ordem: 076,077,078,079,080,081. 



121 

MA/CDROATA (Pau de Estopa) 	 24.09.85 

D 	4,‘ tf / fp- /,211(i3 

FONTE: CONTAG/CPT/DIOCESE DE ~TA 
RELAD5RID: de Raimundo Obsta Reis 

VITIMA : ANINDNIO PEDRO RDCHA 

1) "Assassinado por "Chicão", pistoleiro, consequência conflito de terra". 

(CONTAG). 

2) "No dia 24.09.85 as 11:00 hs, no povoado de Pau de Estopa, 

município de Coroabá - MA, foi assRssinado o lavrador Antonio Pedro Rocha, 

25 anos, casado, pai de 6 filhos. O crime foi praticado por 	Francisco 

Domingos Alves, conhecido por "Chicão", capanga de Lucivan de Quadros Cor 

reia, o que se diz dono aRs terras de Santa Maria e Arvoredo. Nó 	dia 

do crime, o capanga Chicão, acompanhado dos elementos João Doido e Ze,forant, 

ã rasa do Sr. Luis Waldir, não o encontrando em casa, deixou recado que que 

ria falar com ele (segundo informações, eles queriam matar o Sr. Waldir) .Na 

volta os ditos elementos pararam na rasa de Antonio Pedro, querendo falar 

cum o mesmo. QviRrido Antonio Pedro se aproximou, Chicão ihe tratou a respei 

to de uma vaca pertencente ao seu irmão, perguntando se eles não iam tira- 

la do terreno. Antonio respondeu que sim dizendo: "Se eu não for já 	é 

porque acabei de comer agora". ChinAo então disse: "Você vai é agora mes-

mo", e deu um empurrão em Antonio Pedro e em seguida atirou. O lavrador, 

mesmo baleado consegui rir  suas fanarias no capangaque continuou 	atirando 

num total de 6 (seis) disparos, sendo que quatro tiros foram de revólver , 

resultando na morte do lavrador, em seguida o pistoleiro assRsSimpreoehendo 

a espingarda diRs mãos de João Doido, aplicou mais dois tiros de cartuchei-

ra na face do ewláver na vítima.Antonio Pedro, a sua família, mais outras 

10 (dez) famílias, já haviam sido expulsas dos lugares Santa Maria e Arvo 

redo, onde viviam a 22 anos, pelo mesmo "Chicão". (Relatório de 	Raimundo 

Costa Reis):N- 

Vide no Quariro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorrências que corres-
pondem aos seguintes nimeras de ordem: 172. 



PA - PARAMMINAS 

FONTE-CPT-GD/0 LIBERAL 08.10.85 

VITIMA. ANTONIO BARTOLOMEU FERREIRA VARELA 

PAULO TRAVASSOS VIEIRA (18) 

RAIMUNDO EDSON DE ALMEIDA (18 anos) 
Irmãos: ELIAS ALMEIDA 	 (16 anos) 

EDER FERREIRA SANTOS 	(18 aros) 

20.09.85 
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"Lavradores da Fazenda Plis, na localidade de Garupizinho ' 

(PA), assassinados por Nonato e "Cecé" (trabalho escravo)". 

Fazenda "Surábiju" - proprietário: alemão conhecido 	por 

Blinch. Mortos por empreiteiro Nonato e pistoleiro "Cecé". 

Peaes submetidos a trabalhos forçados em desmatamento, fo-

ram mortos ao tentarem sair da fazencla. (Local Gurápizinho, Rm-0 da PA-070. 

Seg-indo o relato de Marcos José de Souza Silva (24) sobre 

vivente da Chacina, apôs camunicarem ã Nonato que deixariam a fazenda, acon 

teceu o seguinte: "com tudo certo para o retorno, ar-araram seus " tpréns" 

e foram para a margem do Rio "Surábiju" apanhar o bote. Nese exato reuento, 

antes de dar partida na embarcação, surgiu novamente Nónato acumpanhado do 

pistoleiro conhecido por "Cécé", empunhando uma cartucheira calibre 	20 

de 2 canos. Antonio estava sentado na proa para iniciar as remarls, quando 

Nonato indagou aos rapa7es quem iria começar a ratar. Antonio respondeu que 

se era para voltar para sua casa, ele mesmo iria começar e depois se reve 

.zavam cam os amigos. 

Foi ai que Nonato ordenou ao pistoleiro que atirasse em An 

tonio para ratar, o que foi feito inoontinenti. "Cécé" acertou uma 	carga 

de chumbo a queima roupa em Antonio, que caiu banhado em sangue 	dentro 

d'agua. 

Marcos José diz que aproveitando a confusão, tratou 	de 

se embrenhar na mata, qmando ouviu outro tiro de cartucheira. Porém 	diz 

que não teve as nánimas condiçCes de auxiliar seus amigos, os quais segundo 

ele afirma, ou estão mortos ou desaparecidos". 

() LIBERAL, 08.10.1985). 

Vide no QuNiro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorrências que correspon-
dem aos seguintes niimeros de ordem: 165,1661167,168-e 169. 
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MA - TINEMS  

FaRrE: FsTAEmh (19.07.85) 

VIT-24k: Domingos Gomes de Melo 

"O lavrador Domingos de Melo foi assassinado às 18:00 hs  do 

19.07.85, no município de Tibiras/MA, a mando do snixaPleg,ado de 	Policia 

e fazendeiro daquele município, Raimundo Nonato Lima, vulgo "Chebe". 	A 

vitima estava hospedando em sua casa um outro lavrador, Manoel 	Francisco 

Abreu expulso das terras de Raimundo Nonato Lima e ameaçado de morte pelo 

mesé.liu. Segundo o relato do jornal de julho de 1985, o acontecido foi 	o 

seguinte: "No dia 19 canpar~am à casa de Paulo, conhecido por 	"Paulo 

Veado", Raimundo Nonato Lima, o "ChehP", juntamente com Antonio GeriOnimo,Ma 

noel Gerônimo, Gabiano e mais um desconhecido. Lá ficou o "ele" e mandou 

os outros irem até a casa de Daningos Games de Melo para matá-lo. A ordem 

era de não render, mas matar. 

Ao chegarem na casa de Domingos Gomes de Melo Chamaram,- no 

pelo nane de Dcmingos, ao que a vítima respondeu e inediatamente os assassi 

nos entraram na casa passando por Manoel Francisco de Abreu, que 	estava 

deitado em uma rede na sala, e foram até à cozinha, onde Domingos 	estava 

jantando cam quatro crianças de idade entre três e seis anos. 	Dentro 

da cozinha, cm as armas na mão, alguém disse " teje preso" e atiraram. Na 

noel, que estava na sala, correu e no caminho se encontrou cam a sua mulher 

e a de Domingos, que vinham chegando. Estas ao se aproximarem da casa, vi 

ram o corpo de Domingos e notaram que estava sem vida, cm uma das 	mãos 

q-uebras, um braço deslocado, o na(VÃver estava cm marcas de quatro balas 

e indicava que tinha sido arrastado pelos-assassinos, em vistadêlaver muito 

sangue por dentro da casa até o local do corpo. As crianças estavam corren 

do perdieias pelo mato. Uma das crianças, ao ser encontrada, estava oam o 

rosto completamente deformado, não se sabe se foi de espancamento pelos as-

sassinas ou queda dentro do mato." 

Vide no Quadro de Mortos em Conflito de Terra as ocorrências que correspon-

dem aos seguintes nUmeros de ordem: 111. 
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MA - CORDATA (Cachimbo) 05.09.85 

	 i‘ it tki ,27/13.5' 

FUME: CONEAG/FETAWWCPT - MA/JORNAIS/Relato de Raimundo Costa Reis 

VITIMAS: Manoel Ferreira de Souza Tr. 
Domingos Abreu 	Tr. 
José Tereza 	 Jag. 

"Manoel Ferreira de Sousa, casado, 39 anos, 3 filhos Damin, 

gos de Abreu , casado, 30 anos, 2 filhos, José Tereza (vulgo Zé (rente ) 

- São Mateus - M. 

"A Chacina ocorreu num ataque armado por 6 (seis) homens, 

com 3 espingardas, 01 (uma) bPreta e diversos facões, segundo eles 	a 

mando de José de Jesus Lamar, latifundiário e ex-Deputado Estadual. 	Os 

trahR11-ladores estava extraindo °Oco (quebrando cõco) em um dos latifún- 
dios improdutivos de José Lamar que exige a preferência "pela compra 	do 

produto, porám pagando a metade do preço de mercado local, as vitimas não 

aceitavam essa condição, sob pena de suas famílias morrerem de fome, tendo 

em vista que esse é o único meio de sobrevivência, porque foram expulsos de 

terras, a maioria por Felipe Salomão do lugar sapucalà Coroatá , que fica 

prõximo ao local da chacina e residindo hoje na periferia da cidade. 	Os 

trabalhadores mortos e feridos eram dentre as 75 vítimas do massacre Sapu- 

caia. Os trabalhadores chegaram no Cachimbo por volta de 8:00 horas, 	ao 

entrarem no Mato ficaram próximo da estrada que vai para o lugar MatAps 

Por volta das 10:00 horas 	um morador do açude que fica no terreno avisou 

que José Lamar mandou os capangas fazerem um ataque armado. E por volta 

das 16:00hs chegaram seis homens com 3 expingardas, cartucheiras e uma bere 

ta. Logo que chegaram o Zé Gerente disse: - Pode mandar fogo pessoal. Mas 

o Chico um dos capangas, pediu para Zé Gerente: - "Tire essa daqui que 	é 

minha comadre de alma" , e Zé gerente disse: - Pode tirar, o resto eu vou 

mandar fogo (a camadre se Chama Graça). 

O Zé Gerente agarrou o Sr. Manoel e ficou emprensando numa 

pindova, Sr. Manoel estava com facão na cintura e segurou tambám na bereta." 

Vide no Quadro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorrências que correspon-
dem aos seguintes números de ordem:157,158,159. 
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"Nessa luta o Zé Gerente saiu furado. Depois conseguiu 	se 

soltar dos outros, Manoel ficou com a bereta na mão mas não atirou. O 	Zé 

Gerente pediu a espingarda 20 de um dos capangas e atirou em Domingos, 	este 

morreu logo. Em seguida Zé Gerente, de joelhos no chão, já ferido, 	colocou 

cartucho na espingarda e atirou no Manoel, nas não acertou. Outro 	capanga 

atira imediatamente em Manoel Ferreira, que morreu na hora. As mulheres já 

haviam corrido feridas. 

A esposa do Sr. Manoel, a Dona Iraoema, voltou ao local por 

volta das 5:00 hs, depois que acalmou. Os capangas não estavam mais, apenas 

os mortos e o filho Josuel,taMbém ferido e em estado grave." 

(Depoimento dos trabalhadores: Marcos Soares, Maria do Carmo, esposa, Antonia, 

cunhada do Manoel, a vitima/ Relatório de Raimundo Costa Reis). 

Vide no Qiudro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorrências que correspondem 
aos seguintes números de ordem: 157,158 e 159. 



PA - RIO MARIA 

FONTE: CPT/ARAGUALA e S.T.R. Xinguara/PA 

VÍTIMAS: DJACIR "BAIXIMD" 

PEDRO JOAQUIM BEZERRA 

Do I" IC4f/ÁI,2q/j35 

05-06/Dezembro/1985 
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"De acordo com o relato do S.T.R. de Xinguara/PA: "Na tarde 

do dia 04 de dezeMbro de 1985, estavam em sua roça plantando umas 	ramas 

de mandioca três lavradores quando foram atacados por dois pistoleiros na 

área denominada Vale da Serra, no município de Rio Maria, a 27 EM de Xingua 

ra, a mando do fazendeiro Vantuir. Nesta ocasião foram feridos sem gravida 

de dois menores de idade, 11 e 17 anos e o tPrceiro de 30 anos, 	Antonio 

Medeiros, ficou com o braço estraçalhado". 

"Nó dia 5 de ciezembro, às 7 horas da noite, quando o lavra 

dor que teve o braço baleado, s,Ria da rodoviária de Xinguara em via2ati de 

tratamento, os mesmos pistoleiros atacAram. ni-ram um tiro na cabeça 	do 

ferido, assasinaram o posseiro -Djacir que fazia companhia ao doente e ain 

da feriu gravemente o Sr. Pedro Joaquim do Foto Xinguara que se encontrava 

no local do emh.,-,rque prestando ajuda financeira para a viagem de tratamento 

do posseiro ferido Antonio Mendes." 

No dia 06/12/85, Refiro  Joaquim (casado, 2 filhos), atingi 

do com 3 tiros, veio falecer no hospital de Tanguará, Xinguara". 

Vide no Quadro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorrencias que correspon-

dem aos seguintes números de ordem: 250, 251. 
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20.01.85  

    

CPT - ARAGUAIA-7'0W= CPT-N-II/CPT - GD 

VITIMA: Lázaro Pereira Sobrinho 

"Delegado Siniical da localiclAie Dois Irmãos assassinado por 

pistoleiros de Almir Morais cor-andados pelo pistoleiro "Sebastião da Tére 

zona" da fazenda Fortaleza." (L.e.u-G)) . 

"Lavrador, delegado sindical em São Geraldo, foi sequestra 

do no dia 17.01.85 por 18 pistoleiros do AImir Morais, depois de invadirem 

a localidade de Dois Irmãos. Passou 3 dias amarrados cara as mãos 	para 

trás . Foi assassinado no dia 20.01.85 pelo pistoleiro Sebastião da Tere 

zona, na fazenda Fortaleza" (CPT-ARAG.-TOC:) 

"Outro epis5dio Chocante nesta mesma área foi 	a morte 

de Lázaro Ferreira Sobrinho . Ele foi ~estrado no dia 17 de 	janeiro 

e executado por Sebastião da Terezona no dia 20. Além das mortes, os pis- 

toleiros de Almár Moraes queimaram 17 barracos na localidade de Dois 	Ir- 

mãos" ((PI Norte II). 

Vide no Caro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorréncias que correspon-

dam aos seguintes n'ãmeros de ordem: 012. 
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CHACINA EM MARABÁ 

"Dia 27 de seteMbro de 1985, na Fazenda Princesa, localizada 

na margem esquerda do Rio Itacaiimas, município de Marabá, à mando e 	na 

presença do garimpeiro - fazendeiro MARLON LOPES PIDDE, 29 anos, 	goiano, 

residente em Imperatriz - MA, foram chacinados cinco trabalhadores rurais, 

identificados camo Ezequiel Pereira dos Santos, 50 anos, os gémeos Manoel 

e José Barbosa da Costa, 38 anos, Jose Pereira de Oliveira, 28 anos 	e 

Francisco Oliveira da Silva, 55 anos, todos casados e naturais de Marabá. 

Nó dia anterior, 26 de setembro, o capataz do mandante, Sr. 

Lourival Chaves da Rocha, juntamente cam dois pistoleiros, todos armados,fo 

ram à casa de Ezequiel Pereira dos Santos (índio KaiapoS), dizendo-lhe que 

fosse até a sede da Fazenda Princesa, .- pomue 	o Marlon queria falar 

oam ele, bem camo a Juiza de Marabá que, segundo eles, já se encontrava. Pe 

diram-ihe, taMbám, que levasse a sua rede, pois só voltaria no dia seguinte. 

E Ezequiel foi ciam eles... 

Na manhã de sexta-feira, dia 27, os génaos Manoel e 	José 

Barbosa da Costa, José Pereira de Oliveira e Francisco Oliveira da 	Silva 

enoontrava-;se- fazendo-faX~ras proximidades da Ferrravia dos Carajás. Foi 

quando apareceu o nesmo trio, que levara o índio. Prendendo os quatro, os 

amarraram, levaram ate a beira do rio e os jogaram numa canoa, subindo, rio 

acima, até a sede da Fazenda do Marlon. 

Na mesma sexta-feira, por volta das 16 horas, o sArEco Mar 

lon desceu de sua Caminhonete, acmpanhado de dois pistoleiros, na Fazenda 

Maravilha, de proprieaa4P do Sr. Rubens Neves, localizada à margem 	direi 

ta do Rio Itacaitinas. Ai Chegando, Marlon obrigou um lavrador, de 	ncme 

Domingos, a levá-lo, numa canoa, até o outro lado do Rio, onde fica sitinaa  
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a sua Fazenda. Guando estavam no meio do Rio, se encontraram com um Se-

nhor que remava uma canoa bem maior, para a qual Marlon e seus dois rapan 

gas passaram, para fazer o restante da viagem. 

Chegando na Fazenda, imediatamente, Marlon mandou 	atear 

fogo na casa de seu capataz. A Sra. Savernir, esposa de Lourival, estava 

lavando roupa, cam os filhos, tendo deixado seu filho de 9 meses no quar-

to da casa. Vendo o fogo, correu para salvar o menimo e, apesar de barra 

da por Marlon e seus capangas, conseguiu entrar na casa e tirá-lo em tempo. 

Nesta mesma tarde, após violentas torturas (amarrando, por 

exemplo, os prisioneiros saibre formigueiros), os cinco colonos foram chaci 

nados por Marlon e seus sequazes. Fito 9/0 serviço", os corpos amarrados , 

pelo tornozelo e cintura, uns aos outros e em pedras e jogados no rio. 

"As 18 horas, Marlon e se bando voltou à Fazenda 	Mara- 

vilha e, tomando emprestada a D-10 do Sr. Rubens, fugiu. SoUbe-se, tamhám, 

que no mesmo dia, Marlon fez ameaças a colonos que moram nas márgens 	da 

Ferrovia. 

Passados oito dias, as viúvas chegaram na cirlaciP de Marabá 

e fizeram as denrIncias do desaparecirrento e morte de seus maridos. 

Dia 5 de outubro, uma diligência, ccuandada pelo 	Capitão 

PM Saldanha, foi até o local da chacina. Depois de ter verificado as mar- 

cas e o sangue derramado no local em que os colonos foram torturados: 	e 

mortos, a diligencia encontrou e retirou apenas três corpos do rio (OS ou-

tros dois certamente já haviam sido arrastados pelas águas). 

Na noite do dia 7 de outubro, os corpos resgatados (de Eze 

guiei e dos Cmeos), chegaram à Marabá. Antes do sepultamento, foram vela 
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dos pelo povo e familiares, oum a celebração da Santa Missa, na Catedral. 

O resgate e o enterro foram custeados pelo GETAT. 

Esses companheiros assassinados não eram posseiros, 	não 

haviam invadido terra de ningueM. Tratava-se de humildes Polonos, assenta 

dos pelo GbIAT, nuna sobra de terra limítrofes às terras do Marlon. 

Até hoje só se soube de mortes de posseiros. Com  essa cha-

cina, a situação mudou. Também os colonos passam a ser eliminados pelo bra 

ço armado do latifúndio. Somando-se os mortos da chacina da Fazenda 	Ubá, 

em São João do Araguaia, temos treze lavradores assassinados coletivamente 

em nossa região, num período inferior a 4 meses. 

O gue assistimos é um verdáieiro genocídio dos camponeses . 

As viúvas e os órfãos aumentam a cada dia. Até guando perdurará esta matan-

ça? 

Responsabilizemos, em primeiro lugar, a impunida,ip 	dos 

assassinos e mandantes, por esta situação de terror. Acobertados pelo manto 

de um judiciário inoperante, gpe nunca puniu pistoleiros e mandantes, fazen 

do de Márabá o ninho de malfeitores, os mesmos sempre ficaram longe 	clág 

garras da justiça. 

Diante disso, EXIGWS QUE Tapas OS MANDAWES DE ASSASSINA 

TDS DE TRABAIRADORES RURAIS SEJAM PRESOS E QUE SUAS TERRAS SEJAM CONFISCA 

DAS PARA FINS DE REFORMA AGRARIA, pois esta será a única forma de se fazer 

justiça e de resolver a situação pela sua raiz. 

A demora na aplicação da Reforma Agrária, que nunca sai do 

papel, favorece essa situação, pois grandes extensões de terra da 	nossa 
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região contimum totalrente improdutivas, retirlaç na mão de una Oligarquia' 

Rural reacionária, incompetente e violenta, que não produz e não 	deixa 

produzir. A desapropriação imediata dessas terras, ciam o assentamento de 

lavradores, em muito diminuiria as tens es na área." 

PELA PRISÃO DC6 MANDANTES E PISTOIEIROS! 

PELA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA AGRARIA! 

Marabá, 11 de outubro de 1985 

cpr de Marabá. 

Lembrete: Será celebrada uma Missa, juntos com os familiares 

dia 24 de outubro - às 19 horas e 30 minutos 

na Catedral. de Marabá. 

Todas as Comunidades estão convidaciaq. 

Vide no Quadro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorréncias que correspondem 
aos seguintes números de ordem: 183,184,185,186,187. 
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"Francisco Pereira Morais, lavrador, morava em Xinguara. No 

dia 23.05.85 os pistoleiros da Fazenda Surubim (de João Almeida 	Nélito) 

assassinaram este lavrador , violentaram sua mulher Leonilde Resplandes da 

Silva, depois a assassinaram e queimaram seu corpo. E assassinaram 	tam- 

bém o lavrador Manoel Pereira de Morais, irmão de Francisco."(CPT/RAGUAIA 

TOCANTINS. 

Vide no Quadro de Mortos em Conflitos de Terra as ocorrências que correspon-
dem aos seguintes nãmeros de ordem: 066,067, 068. 


